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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เปิดสอนระดับปริญญาตรี

จ านวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน พร้อมกับการท างานวิจัย และเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้อง ดังนั้นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจึงได้จัดท าคู่มือโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ขอขอบคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือ โครงงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเล่มนี้เป็นอย่างดี หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา และอาจารย์
ที่จะใช้เป็นหลักในการเขียนรายงานการวิจัย และการให้ค าที่ปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรทุกคน 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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บทที่ 1 บทน า 
 
1. ข้อก าหนดทั่วไป  
 1.1 หมวดที่ 1  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา และหัวข้อ
โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  1.1.1 ให้นักศึกษามีคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา จ านวน 1-
3 คน ประกอบด้วย 

1.1.1.1 ประธานกรรมการที่ปรึกษา 1 คน (พ่ีนิเทศ หรือพ่ีเลี้ยงที่สถาน
ประกอบการ) 
   1.1.1.2 กรรมการที่ปรึกษา 1-2 คน (อาจารย์ประจ าสาขาวิชา) 
   1.1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
   1.1.2.1 ประธานกรรมการจะต้องเป็นพี่นิเทศ หรือพ่ีเลี้ยงที่สถานประกอบการ  
   1.1.2.2 กรรมการที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี หรือบุคคลภายนอกที่เคยผ่านการท าวิจัย หรือท าวิทยานิพนธ์
มาแล้ว 
   1.1.2.3 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา เสนอชื่อคณะกรรมการที่
ปรึกษา และหัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อประธานหลักสูตร และคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามล าดับ ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาแล้ว โดยใช้
แบบฟอร์มของคณะฯ และจะต้องให้คณะกรรมการที่ปรึกษาลงนามรับรองด้วย  (ตามเอกสารหน้าที่ 
32) 
   1.1.2.4 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
และ/ หรือหัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้เขียนค าร้องเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อประธาน
หลักสูตร และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ตามเอกสารหน้าที่ 33) 
   1.1.2.5 หัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่นักศึกษาเสนอจะต้องตรงกับ
สาขาวิชาที่นักศึกษาผู้นั้น ก าลังศึกษาอยู่ และท าการวิจัยเรื่องละไม่เกิน 3 คน 
    

1.2 หมวดที่ 2 การเสนอโครงร่างโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  เสนอโครงร่างโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใน 6 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่
ลงทะเบียน 
 
 1.3 หมวดที่ 3 การเขียนและพิมพ์รายงานโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
   1.3.1 การเขียนรายงานโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้ใช้รูปแบบที่คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรก าหนด และจะต้องให้คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องทุกบท 
   1.3.2 การพิมพ์รายงานโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาจะต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้อักษรขนาดมาตรฐานตามคู่มือการเขียนโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
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 1.4 หมวดที่ 4 การรับรองและการส่งรูปเล่มโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 ให้นักศึกษาส่งรูปเล่มโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ผ่านการลงนามรับรองจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดีอย่างน้อย 4 เล่ม โดย 
 1.4.1 มอบให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์ใส่แผ่นซีดีรอม
จ านวน 1 แผ่น 
 1.4.2 มอบให้ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 1 เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์ใส่แผ่น
ซีดีรอมจ านวน 1 แผ่น 
 1.4.3 มอบให้สาขาวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 1 เล่ม พร้อมบันทึกไฟล์
ใส่แผ่นซีดีรอมจ านวน 1 แผ่น 
 1.4.4 มอบให้สถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 1 เล่ม 
 

1.5 หมวด 5 การวัดผลประเมินผล 
 1.5.1 นักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   
 1.5.2 การวัดผล 
 1.5.2.1 โครงร่างการท าโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 10% 
  1.5.2.2 กระบวนการวิจัย    40% 
  1.5.2.3 รูปเล่มโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา  50% 
 1.5.3 การประเมินผล 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย

ระดับคะแนน เกรด 
90-100 A 
85-89 B+ 
80-84 B 
75-79 C+ 
70-74 C 
65-69 D+ 
60-64 D 
0-59 F 
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บทที่ 2 ส่วนประกอบโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 
 โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ส่วนน า ส่วนที่ 2 ส่วน
เนื้อหา และส่วนที่ 3 เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก  
 
1. ส่วนที่ 1 (ส่วนน า) 
 1.1 ปกนอก (Cover) 
 ปกนอกคือสิ่งที่เป็นหน้าแรกของเล่มโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยปกนอกต้อง
เป็นปกอ่อนสีฟ้าอ่อน ตามแบบของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ขนาด 22 เซนติเมตร x 28 เซนติเมตร (ขนาด A4)  เข้าเล่มแบบสันทากาว พิมพ์ข้อความต่างๆ ด้วย
ตัวพิมพ์สีด า โดยเรียงล าดับดังนี้  

1.1.1 ตรามหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว × 1 1/2 นิ้ว ขอบบนของตรามหาวิทยาลัย ห่าง
จากขอบบนของกระดาษ 1 1/2 นิ้ว 
  1.1.2 โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา พิมพ์ตัวเข้มหนา ขนาด 34 พ้อยท ์
  1.1.3 ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย พิมพ์ตัวเข้มหนา ขนาด 22 พ้อยท ์
  1.1.4 ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์ตัวเข้มหนา ขนาด 22 พ้อยท ์
  1.1.5 ชื่อผู้แต่ง ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ เช่น “นาย” “นาง” หรือ“นางสาว” พิมพ์ตัวเข้ม
หนา ขนาด 22 พ้อยท์ 
  1.1.6 ชื่อคณะ และชื่อมหาวิทยาลัย พิมพ์ตัวเข้มหนา พิมพ์ตัวเข้มหนา ขนาด 22 
พ้อยท ์
  1.1.7 พ.ศ. หมายถึง พ.ศ. ที่นักศึกษาส่งเล่มโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้พิมพ์
เป็นเลขอารบิก ไม่ต้องมีเดือนก ากับ พิมพ์ตัวเข้มหนา ขนาด 22 พ้อยท์ ปกด้านหลังต้องไม่มีข้อความ
ใดๆ (ตามเอกสารหน้าที่ 34) 
 
 1.2 กระดาษเปล่า (Fly Page) 
  กระดาษเปล่าคือแผ่นกระดาษที่คั่นอยู่ระหว่างปกนอก และปกใน โดยให้ใช้กระดาษ
เปล่าสีขาวด้านละแผ่น  
 

1.3 ปกใน (Title Page) 
 ปกในคือส่วนที่อยู่ต่อจากกระดาษเปล่า ประกอบด้วยข้อความต่างๆ พิมพ์ตัวอักษรเข้ม
หนาขนาด 16 พ้อยท์ ส าหรับค าว่า “โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา” ให้พิมพ์ตัวอักษรเข้มหนา
ขนาด 18 พ้อยท์ ท าการเรียงล าดับดังนี้  

1.3.1  โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  1.3.2  เรื่อง 
  1.3.3  ชื่อเรื่องภาษาไทย/ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 
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  1.3.4  ชื่อและนามสกุลของผู้เขียนโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
  1.3.5  เสนอ 
  1.3.6  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
  1.3.7  เพ่ือความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรที่ศึกษา) 
  1.3.8  พ.ศ. (ระบุปีที่ส่งโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา) (ตามเอกสารหน้าที่ 35) 

 
 1.4  ใบรับรองโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา (Certification)  
  ใบรับรองโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาคือใบที่แสดงให้ทราบว่าโครงงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในเล่มนั้นๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยให้ใช้แบบฟอร์มของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยพิมพ์ตัวอักษรเข้มหนา ขนาด 16 พ้อยท์ ส าหรับค าว่า “ใบรับรอง
โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา” ให้พิมพ์ตัวเข้มหนา ขนาด 18 พ้อยท์ ท าการเรียงล าดับดังนี้  
 1.4.1 ตรามหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว × 1 1/2  นิ้ว  
  1.4.2 ใบรับรองโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา   
  1.4.3 ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย 
  1.4.4 ชื่อหลักสูตร และสาขาท่ีจบ  
  1.4.5 เรื่อง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
  1.4.6 นามผู้ศึกษา  
  1.4.7 ได้พิจารณาเห็นชอบโดย  
  1.4.8 ประธานกรรมการที่ปรึกษา    
  1.4.9 กรรมการที่ปรึกษา   (ถ้ามี) 
  1.4.10 ประธานหลักสูตร    
  1.4.11 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีรับรองแล้ว  
  1.4.12 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร วัน เดือน พ.ศ.  (ตามเอกสารหน้าที่ 36) 
 

1.5 บทคัดย่อ (Abstract)  
         บทคัดย่อเป็นข้อความที่กล่าวถึงเรื่องที่จะศึกษาวิจัยและผลที่ได้รับอย่างกะทัดรัด      
การเขียนบทคัดย่อควรเขียนต่อเนื่องกันโดยระบุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีการวิจัย วิธีการเก็บ
ตัวอย่าง และข้อมูลที่ใช้ศึกษา ผลการวิจัยโดยสังเขปโดยตรงตามวัตถุประสงค์ให้ครบ เฉพาะค าว่า 
“บทคัดย่อ” พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ตัวอักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์   (ตามเอกสารหน้าที่ 37) 
 
  1.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)  
         กิตติกรรมประกาศคือส่วนที่ใช้บรรจุข้อความขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนในการท า    
โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ค านิยมจะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีให้พิมพ์ค าว่า “กิตติกรรมประกาศ” ไว้
กลางหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ตัวอักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์ ส าหรับข้อความข้างล่างเป็นข้อความ
แสดงความขอบคุณ ให้พิมพ์ตัวอักษรธรรมดา ขนาด 16 พ้อยท์ (ตามเอกสารหน้าที่ 38) 
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 1.7 สารบัญ (Table of Contents)  
        สารบัญคือส่วนที่แจ้งหมายเลขหน้าของส่วนต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ในโครงงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษานับจากสารบัญจนถึงหน้าสุดท้าย โดยพิมพ์ค าว่า “สารบัญ” กลางหน้ากระดาษ โดยให้
พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์ (ตามเอกสารหน้าที่ 39)      
 
 1.8 สารบัญตาราง (List of Tables)  
        สารบัญตารางคือส่วนที่แสดงล าดับเลขหน้าของตารางที่มีอยู่ในโครงงานการปฏิบัติสห
กิจศึกษา โดยพิมพ์ค าว่า “สารบัญตาราง” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 
18 พ้อยท์ ท าการเว้น 1 บรรทัดและพิมพ์ค าว่า “ตารางที่” ชิดซ้าย (พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 16 
พ้อยท์)  และพิมพ์ค าว่า “หน้า” ชิดขวา (พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 16 พ้อยท์)  ท าการใส่หมายเลข
ของแต่ละตาราง (ให้อยู่กึ่งกลางของตารางที่) ตามด้วยชื่อตาราง กรณีที่มีชื่อตารางยาวกว่า  1 
บรรทัด ข้อความในบรรทัดต่อไป ให้พิมพ์ตรงกับบรรทัดแรก (ตามเอกสารหน้าที่ 41) 
 
 1.9 สารบัญภาพ (List of Figures) 
        สารบัญภาพคือส่วนที่แสดงล าดับเลขหน้าของภาพ (รูปภาพ แผนที่ กราฟ ฯลฯ) ที่มีอยู่
ในโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีค าว่า “สารบัญภาพ” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์
อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์ ท าการเว้น 1 บรรทัด และพิมพ์ค าว่า “ภาพที่” ชิดซ้าย (พิมพ์อักษร
เข้มหนาขนาด 16 พ้อยท์) และพิมพ์ค าว่า “หน้า” ชิดขวา (พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 16 พ้อยท์) ท า
การใส่หมายเลขของแต่ละภาพ (ให้อยู่ก่ึงกลางของภาพที่) ตามด้วยชื่อภาพ (ตามเอกสารหน้าที่ 42) 
 1.10 สารบัญตารางภาคผนวก (List of Appendix Tables) 
   สารบัญตารางภาคผนวกคือส่วนที่แสดงล าดับเลขหน้าของตารางภาคผนวกที่มีอยู่ใน
โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยพิมพ์ค าว่า“สารบัญตารางภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ 
โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์ ด าเนินการพิมพ์รูปแบบเดียวกับสารบัญตาราง กรณีที่มี
ชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัด ข้อความในบรรทัดต่อไป ให้พิมพ์ตรงกับบรรทัดแรก (ตามเอกสารหน้าที่ 
43)   
 
 1.11 สารบัญภาพภาคผนวก (List of Appendix Figures)  
   สารบัญภาพภาคผนวกคือส่วนที่แสดงล าดับเลขหน้าของภาพที่อยู่ในส่วนของ
ภาคผนวก  โดยมีค าว่า “สารบัญภาพภาคผนวก” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนา
ขนาด 18 พ้อยท์ ด าเนินการพิมพ์รูปแบบเดียวกับสารบัญตารางในกรณีที่มีภาพในภาคผนวก (ตาม
เอกสารหน้าที่ 44)     
 
 1.12 ค าอธิบายสัญลักษณ์ อักษรย่อ และค าย่อ (List of Abbreviations) 
        ค าอธิบายสัญลักษณ์ อักษรย่อ และค าย่อเป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์ อักษรย่อ 
และค าย่อต่างๆ จะมีหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความจ าเป็นแต่ละสัญลักษณ์และค าย่อให้มีความหมาย
เดียวกันตลอดท้ังเล่ม 
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2. ส่วนที่ 2 (การเขียนส่วนเนื้อหา) 
ส่วนที่ 2 ต้องมีส่วนประกอบโดยเรียงล าดับดังนี้ บทน า การตรวจเอกสาร อุปกรณ์และวิธีการ 

ผลการทดลอง วิจารณ์ และสรุปผลการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 บทน า (Introduction) 
        บทน าคือส่วนที่แนะน า และท าให้ผู้อ่านทราบถึงความส าคัญ และที่มาในการท าโครงงาน
การปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือความส าคัญและที่มา กับวัตถุประสงค์ โดย
ความส าคัญ   และที่มาเป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ท าการวิจัยโดยเน้นความส าคัญของ
งานที่ท า โดยมีการอ้างอิงหรือไม่มีก็ได้ ส่วนวัตถุประสงค์คือการอธิบายจุดมุ่งหมายของการท าวิจัยให้
ชัดเจน และมีขอบเขตที่แน่นอน ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลายอย่างควรแยกเป็นข้อๆ การพิมพ์ให้ค า
ว่า “บทน า” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์ ส าหรับหัวข้อ
ความส าคัญและที่มา กับหัวข้อวัตถุประสงค์ให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 16 พ้อยท์ ส่วนเนื้อหาให้
พิมพ์ตัวอักษรธรรมดาขนาด 16 พ้อยท ์
 
 2.2 การตรวจเอกสาร (Literature Review)  
        การตรวจเอกสารคือส่วนที่สรุปข้อมูลหรือผลงานวิจัยที่มีผู้ท ามาแล้ว และมีความส าคัญ
ต่องานวิจัยนี้ ท าการเรียบเรียงเป็นภาษาเขียน อ่านได้ใจความ ไม่ควรคัดลอกข้อความทั้งหมดแล้ว
น ามาพิมพ์ต่อกันท าให้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นนักศึกษาควรอ่านเอกสารให้เข้าใจ และเรียบเรียงใหม่ด้วย
ความคิดและส านวนของตนเอง การพิมพ์ให้ค าว่า “การตรวจเอกสาร” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้
พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์   
 
 2.3 อุปกรณ์ และวิธีการ (Materials and Methods) 
        อุปกรณ์ เป็นส่วนที่กล่าวถึงอุปกรณ์เฉพาะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการวิจัยในบาง
กรณีควรบรรยายรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์นั้น รวมทั้งเครื่องวิเคราะห์ที่จ าเพาะบางเครื่องควร
บอกรุ่นของเครื่อง ส่วนสารเคมีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ควรบอกยี่ห้อด้วย  
        วิธีการ เป็นส่วนที่กล่าวถึงวิธีด าเนินการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถานที่และ
ระยะเวลาในการท างาน ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล อาจแบ่งเป็นหัวข้อแยกให้เห็นความชัดเจน เช่น 
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การปลูกในสภาพไร่ การเลี้ยงสัตว์ในกรง วิธีสกัด วิธีวิเคราะห์ ฯลฯ 
หากเป็นวิธีการที่มีผู้เสนอแนะไว้แล้ว ให้อ้างอิงเอกสารที่ได้บรรยายวิธีการนั้นและอาจบรรยาย
รายละเอียดของวิธีการนั้นไว้ในภาคผนวก และในส่วนนี้ให้แสดงถึงการวางแผนการทดลอง และการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย 
 สถานที่และระยะเวลาท าการวิจัย (Places and Duration) เป็นส่วนที่บ่งถึงต าแหน่ง
หรือสถานที่และเวลาท าการวิจัยอย่างชัดเจน   
 การพิมพ์ให้ค าว่า “อุปกรณ์และวิธีการ” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้ม
หนาขนาด 18 พ้อยท์   
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 2.4 ผลการทดลอง (Results) 
        ผลการทดลองเป็นส่วนที่เสนอผลการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยน า
ผลของการศึกษาข้อมูลมาอธิบายให้ชัดเจน และควรน าเสนอในรูปของตา ราง กราฟ หรือ
ภาพประกอบ หรืออาจมีวิธีการทางสถิติประกอบเพ่ือให้การตีความข้อมูลชัดเจน  การพิมพ์ให้ค าว่า 
“ผลการทดลอง” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์   
 
 2.5 วิจารณ์ (Discussions)  
        วิจารณ์เป็นส่วนที่มีความมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 

2.5.1 เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นคล้อยถึงหลักการที่แสดงออกมา 
2.5.2 เพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎีที่มีผู้เสนอมาก่อน 
2.5.3 เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการทดลองหรือการตีความหมายของผู้อ่ืน 
2.5.4 เพ่ือสรุปสาระส าคัญและประจักษ์พยานของการทดลอง ผู้เขียนควรพยายามเน้น

ถึงปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระส าคัญของเรื่องที่ก าลังกล่าวถึง ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยใน
อนาคต การวิจารณ์ควรมีการอ้างอิงเอกสารประกอบเสมอ ส าหรับการพิมพ์ให้ค าว่า “วิจารณ์”      
อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์   

ส่วนผลและวิจารณ์อาจเขียนแยกหรือรวมกันก็ได้ตามความเหมาะสม กรณีที่เขียน
รวมกันให้ใช้หัวข้อว่า ผลและวิจารณ์ผล (Results and Discussions) การพิมพ์ให้ค าว่า “ผลและ
วิจารณ์ผล”  อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 พ้อยท์   

 
 2.6 สรุปผลการทดลอง (Conclusion) 
        สรุปผลการทดลองเป็นส่วนที่สรุปสาระส าคัญและประจักษ์พยานของการทดลอง      
และอาจมีสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต และแนวทางที่จะน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การ
พิมพ์ให้ค าว่า “สรุปผลการทดลอง” อยู่กลางหน้ากระดาษ โดยให้พิมพ์อักษรเข้มหนาขนาด 18 
พ้อยท์   
 
3. ส่วนที่ 3 (เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก) 
 3.1 เอกสารอ้างอิง (Reference)  
        เอกสารอ้างอิงคือรายชื่อหนังสือ หรือเอกสาร หรือสื่ออ่ืนๆ ที่ได้อ้างอิงในระบบนามปีไว้
ในโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาเท่านั้น ดังนั้นรายงานเอกสารอ้างอิงจะต้องรับกับเอกสารที่เขียน
อ้างอิงไว้ในภาคเนื้อหา 
 
 3.2 ภาคผนวก (Appendix)  
        ภาคผนวกเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาไว้ละเอียด
ชัดยิ่งขึ้น        หรือได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากตัวเนื้อเรื่อง เช่น ตารางวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เวลาที่ใช้ในการวิจัย งบประมาณเพ่ือการวิจัย หรือข้อมูลบางประการ  เป็น
ต้น   
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บทที่ 3 การพิมพ์โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

ก่อนจัดท าโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษานักศึกษาจะต้องศึกษาข้อก าหนด และรูปแบบการ
พิมพ์โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาตามคู่มือโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีก่อนเพ่ือให้รูปแบบการพิมพ์ได้มาตรฐานของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
1. กระดาษท่ีใช้พิมพ์ และการเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ 

กระดาษที่ใช้พิมพ์เนื้อหาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นกระดาษสีขาวไม่มีบรรทัด 
ขนาด A4  ชนิด 70 หรือ 80 แกรม และใช้เพียงหน้าเดียว 
        ด้านบนให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 38.1 ม.ม.) 
       ด้านซ้ายให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว (หรือ 38.1 ม.ม.) 
        ด้านขวามือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ  1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.) 
        ด้านล่างมือให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (หรือ 25.4 ม.ม.) 
 
2. ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ 
 ให้ใช้เครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ โดยให้ใช้รูปแบบตัวอักษรที่เป็นมาตรฐาน และอ่านได้
ชัดเจน มิใช่ตัวพิมพ์เอน และตัวลวดลาย ตัวอักษรต้องเป็นสีด า มีขนาด และแบบเดียวกันตลอดทั้ง
เล่ม (ยกเว้นกรณีตัวพิมพ์ในตารางหรือภาพประกอบที่อาจจ าเป็นต้องใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงกว่า หรือ
ย่อส่วนเพ่ือให้อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษตามระเบียบ) แบบอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ให้ใช้ TH 
Sarabun PSK  
 
3. การล าดับหน้า และการพิมพ์เลขหน้า 
 ในการล าดับหน้า และการพิมพ์เลขหน้าของโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 สารบัญ  

ส าหรับสารบัญให้ใช้ตัวอักษรอารบิคในวงเล็บ (1), (2), (3), (4) และ (5) แสดงเลขหน้า
โดยพิมพ์ไว้ด้านบนขวามือห่างจากขอบกระดาษด้านบน 0.5 นิ้ว และริมกระดาษด้านนอก 1 นิ้ว 
 
 3.2 เนื้อหา 
 ในส่วนของเนื้อหาให้ใช้ตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, 4, และ 5 แสดงเลขหน้าโดยพิมพ์ไว้
ด้านบนขวามือห่างจากขอบกระดาษด้านบน 0.5 นิ้ว และริมกระดาษด้านนอก 1 นิ้ว  
 
 3.3 หน้าแรกของแต่ละบท 

  ส าหรับหน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องใส่เลขหน้าแต่ให้นับหน้า  
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4. ชื่อเรื่องประจ าบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อย  
 ส าหรับชื่อเรื่องประจ าบท หัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยให้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 4.1 ชื่อเรื่องประจ าบท 

  ชื่อเรื่องประจ าบทได้แก่บทคัดย่อ ค านิยม สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ สารบัญ
ตารางภาคผนวก สารบัญภาพภาคผนวก บทน า การตรวจเอกสาร อุปกรณ์และวิธีการ ผลการทดลอง 
วิจารณ์ (ผลและวิจารณ์ผล) สรุปผลการทดลอง เอกสารอ้างอิง ให้พิมพ์ไว้อยู่กลางหน้ากระดาษ 
ตัวอักษรเข้มหนาขนาด 18 พอยท์ โดยไม่ต้องใส่หมายเลขก ากับ ก่อนจะพิมพ์เนื้อความต่อไปให้เว้นไว้ 
1 บรรทัดปกติ 

 
 4.2 หัวข้อใหญ่ 

  หัวข้อใหญ่คือหัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อประจ าบท เช่น ความส าคัญและที่มา วัตถุประสงค์ ฯลฯ 
ให้พิมพ์ไว้ชิดขอบด้านซ้าย และใส่หมายเลขก ากับ  เช่น 1., 2. และ 3 เป็นต้น ตัวอักษรเข้มหนาขนาด 
16 พอยท์  ให้เว้น 1 บรรทัดปกติก่อนจะข้ึนหัวใหม่เท่านั้น  

 
 4.3 หัวข้อย่อย  

  หัวข้อย่อยคือหัวข้อที่แบ่งจากหัวข้อใหญ่ ท าการเว้นระยะจากขอบด้านซ้าย 1 tab (0.5 
นิ้ว) โดยให้ใส่หมายเลขจากหัวข้อใหญ่ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.) และตามด้วยล าดับของหัวข้อ
ย่อย เช่น 1.1, 1.2 เป็นต้น พิมพ์ด้วยตัวอักษรเข้มหนาขนาด 16 พอยท์   ให้เว้น 1 บรรทัดปกติก่อน
จะขึ้นหัวข้อใหม่เท่านั้น หากมีหัวข้อย่อยเพ่ิมขึ้น เช่น 1.1.1, 1.1.2 ให้เว้นย่อหน้าแนวตรงกันกับ
ตัวอักษรตัวแรกของหัวข้อย่อยก่อนหน้า ดังตัวอย่าง 
 

 
การตรวจเอกสาร 

 
1.   xxxxx 
 1.1 xxxxx 
 1.1.1 xxxxx  
  1.1.1.1 xxxxx 
    Xxxxxxxxxxx 
 
 1.2 xxxxx 
 1.2.1 xxxxx 
  1.2.1.1 xxxxxx 
   xxxxxxxxxxx 
 
  

เว้น 1 บรรทัด 

0.5 นิ้ว 

18 ตัวหนา 

16 ตัวหนา 

เว้น 1 บรรทัด 
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5. บทอุปกรณ์ และวิธีการ 
 ส าหรับบทอุปกรณ์ และวิธีการให้แบ่งเป็นส่วนของอุปกรณ์ และวิธีการ โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย
ด้วยตัวอักษรเข้มหนาขนาด 16 พอยท์ ในส่วนของอุปกรณ์ให้ระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองพร้อมใส่
หมายเลขก ากับ ส าหรับในส่วนของวิธีการให้ระบุขั้นตอนในการทดลอง เช่น การเตรียมอุปกรณ์ การ
ทดสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ สถานที่ทดลอง 
ระยะเวลาการทดลอง เป็นต้น ให้พิมพ์รูปแบบเดียวกับการพิมพ์หัวข้อใหญ่  

 
6. การพิมพ์ตาราง 
 ในการพิมพ์ตารางให้แทรกในแต่ละบทของตัวเนื้อเรื่องที่มีความสัมพันธ์ โดยให้เว้นไว้          
1 บรรทัดก่อนพิมพ์ค าว่าตารางที่ ตามด้วยเลข โดยใช้อักษรตัวเข้ม ไว้ชิดขอบด้านซ้าย ตามด้วยชื่อ
ตารางถ้าชื่อตารางมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดบนยาวกว่าบรรทัดล่างโดยบรรทัดล่าง
เริ่มตรงอักษรตัวแรกของชื่อตาราง บรรทัดต่อไปเป็นตารางโดยไม่ต้องเว้นบรรทัด ถ้าตารางมีความ
กว้างมากให้ย่อส่วนลงแต่ต้องอ่านได้ชัดเจน หรือจะพิมพ์ตามแนวขวางของกระดาษก็ได้ แต่ถ้าตาราง
มีความยาวมากจนไม่สามารถจะบรรจุไว้ในหน้าเดียวถึงแม้จะย่อหรือพิมพ์ตามแนวขวางแล้วก็ตามให้
พิมพ์ตารางต่อในหน้าถัดไปไว้ชิดขอบด้านซ้าย โดยพิมพ์ค าว่า “(ต่อ)” ไว้ด้วยเช่นกัน  ในกรณีที่ตาราง
มีที่มาให้พิมพ์ “ที่มา” ด้วยตัวอักษรหนา ชิดด้านซ้าย ดังตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 
    
    
    
    
    
    

ที่มา : ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 
 
7. การพิมพ์รูปภาพ 

ส าหรับการพิมพ์รูปภาพให้เว้น 1 บรรทัดก่อนจัดวางรูปภาพกลางหน้ากระดาษและใส่ค าว่า 
“ภาพที่” ตามด้วยตัวเลข โดยใช้อักษรตัวเข้ม ส าหรับค าบรรยายให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรธรรมดา 
ส าหรับค าบรรยายไม่เกิน 1 บรรทัดให้วางไว้ตรงกลางใต้ภาพ ถ้าค าบรรยายเกินกว่า 1 บรรทัดให้วาง
ไว้ชิดขอบด้านซ้าย  หากมีที่มาให้พิมพ์ค าว่า “ที่มา” บริเวณด้านล่างตรงกับค าว่าภาพที่ ดังตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  ที่มา : ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ที่มา : ชื่อผู้แต่ง : (ปีที่พิมพ์) 
 
8. การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของจุลชีพ พืช สัตว์ 

ส าหรับการพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของจุลชีพ พืช สัตว์ให้ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สากล 
(International Code Nomenclature) ท าให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรอ่ืนๆหรือข้อความอ่ืนๆ โดย
ขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์ด้วย ตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม Binomial System คือประกอบด้วย 2 
ค าแรก คือชื่อ Genus ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ ส าหรับค าหลังเป็น Specific Epithet เขียนห่าง
จากค าแรกเล็กน้อย และขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์เล็ก ท้ายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์มักมีชื่อบุคคลแรก
ที่ก าหนดชื่อและบรรยายของสิ่งมีชีวิตนั้นก ากับอยู่ด้วย ชื่อของบุคคลมักใช้ชื่อสกุลเท่านั้น ถ้าเป็นชื่อผู้
มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายแล้วจะใช้ชื่อย่อ เช่น Linnaeus ย่อเป็น Linn. หรือ L.  
 
9. การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์ 
  ต้องการความเป็นระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้ โดยบรรทัดที่พิมพ์สมการนั้นควรมี
ระยะห่างจากบรรทัดปกติบน และล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไว้ประมาณกลางหน้ากระดาษ
ตามความเหมาะสม 
 

ไม่เว้นบรรทัด 
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10. การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนส าหรับการพิมพ์เนื้อหา  
 ในการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนส าหรับการพิมพ์เนื้อหาให้มีหลักเกณฑ์การเขียนดังต่อไปนี้ 
  เครื่องหมาย มหัพภาค (.) ให้พิมพ์เว้นระยะ 2 ช่วงตัวอักษร 
        เครื่องหมาย จุลภาค (,) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
        เครื่องหมาย อัฒภาค (;) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
       เครื่องหมาย มหัพภาคคู่ (:) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
        เครื่องหมายอรัญประกาศ (“ ”) ให้พิมพ์เว้นระยะ 1 ช่วงตัวอักษร 
 
11. การพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

การพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เลือกจาก 3 รูปแบบ อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดทั้งเล่ม ได้แก่ 
  11.1 ทุกค าข้ึนต้นใช้อักษรตัวใหญ่ ยกเว้นค าเชื่อม 
  11.2 ทุกค าข้ึนต้นใช้อักษรตัวเล็ก ยกเว้นค าเฉพาะ เช่น ชื่อคน ประเทศ 
  11.3 ตัวขึ้นต้นใช้อักษรตัวใหญ่ ส่วนค าอ่ืนใช้ตัวเล็ก 
 
12. การย่อหน้า 
 ย่อหน้า หรืออนุเฉก เป็นการเริ่มใจความส าคัญโดยท าการเว้นจากหัวข้อใหญ่ โดยให้ท าการ
เว้น 1 tab (0.5 นิ้ว)  
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บทที่ 4 การอ้างอิง และการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 
1. การอ้างองิโดยการแทรกในเนื้อหา  

การอ้างอิงโดยการแทรกในเนื้อหา เป็นการอ้างอิงเอกสารที่ใช้ในการเขียนโครงงานการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นการแจ้งให้ทราบแหล่งที่มาของข้อความ แนวความคิดหรือข้อความใดๆ ที่มิได้
เป็นของผู้เขียนเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือองค์กร ผู้เป็นเจ้าของแนวความคิด หรือ
ข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งสะดวกแก่ผู้อ่านที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดอ่ืนๆ จากต้นฉบับเดิม เพ่ือสามารถ
ติดตามค้นคว้าได้ถูกต้อง การอ้างอิงอาจสรุปใจความส าคัญ หรืออาจยกข้อมูลโดยรักษารูปแบบการ
เขียนตามต้นฉบับเดิมไว้ก็ได้ การอ้างอิงให้ท าโดยการแทรกปนในเนื้อหา (บทน า การตรวจเอกสาร 
อุปกรณ์และวิธีการ วิจารณ์ เป็นต้น) โดยให้ระบุนามผู้แต่ง และปีที่พิมพ์ (Name – and – Year 
System)  ในการระบุนามผู้แต่ง หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อ หากเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้
เฉพาะชื่อสกุล ส่วนปีที่พิมพ์หากเป็นเอกสารภาษาไทยให้ใช้ปี พ.ศ. หากเป็นภาษาต่างประเทศให้ใช้ปี 
ค.ศ.  ในการอ้างอิงอาจมีกรณีแตกต่างกันไปดังต่อไป 
 

1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
         ให้ระบุชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ ส่วนปีที่พิมพ์ให้ระบุในวงเล็บ เช่น 
   สุวรรณ (2523)……………………… 
   Gardner (1980)…………………… 

 
 หรือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 

   ………………………(สุวรรณ, 2523) 
   ………………………(Gardner, 1980) 

 
         หรือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ เช่น 
   ใน พ.ศ. 2537 สุวพงษ์ ได้ ……………… 
   ใน ค.ศ. 1989  Glass  ได้พบว่า ………… 
 

1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
        ให้ระบุชื่อ โดยให้มีค า และ หรือ and คั่น เช่น 
  สุวรรณ และ กนก (2523)……………………….. 
  Johnson and Smith (1980)…………………… 
        หรือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
 …………………(สุวรรณ และ กนก, 2523) 
 …………………(Smith and Johnson, 1980) 

 
        หรือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ เช่น 
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 ใน พ.ศ. 2537 สุวพงษ์ และ สายัณห์ ได้ ………… 
 ใน ค.ศ. 1991  Woodard and Prime  ได้พบว่า…… 
 
 1.3 ผู้แต่งมากกว่า 2 คน  
        ในกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 2 คนขึ้นไปให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก โดยให้มีค า และ
คณะ หรือ et al. (ตัวเอียง) คั่น และปีท่ีพิมพ์ เช่น 
         สนานจิตร และคณะ (2532)…………………………………………….. 
   Bradley et al. (1983)……………………………………………  
 
         หรือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
  …………………(สนานจิตร และคณะ, 2532) 
   …………………(Bradley et al., 1983) 
 
         หรือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์โดยไม่ต้องอยู่ในวงเล็บ เช่น 
   ใน พ.ศ. 2532 สนานจิตร และคณะได้ ………… 
   ใน ค.ศ. 1983  Bradley et al. ได้รายงานว่า …… 
 
 1.4 ผู้แต่งเป็นสถาบัน องค์กร นิติบุคคล หรือหน่วยงาน 

       ให้ให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน ถ้าหน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลการระบุชื่อควร 
เริ่มต้นชื่อในระดับกรม หรือต่ ากว่า เช่น 
   กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ (2537) ……… 
  Oregon State University (1997) ……… 
 
         หรือ ระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
  …………………(กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, 2537)  
   …………………(Oregon State University, 1997) 
        อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาวในการอ้างอิงครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของสถาบัน และให้มีชื่อ
ย่อในวงเล็บเหลี่ยม ส่วนในการอ้างอิงในครั้งต่อๆ ไปให้ระบุชื่อย่อสถาบัน เช่น 
         การอ้างอิงครั้งแรก 
    ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.] (2535)………… 
    Food and Agriculture Organization [FAO] (1990)…………….. 
 
         หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
    .....................(ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2535) 
    …………………(Food and Agriculture Organization [FAO], 1990) 
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          การอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป 
         ส.ป.ก. (2535)………………………… 
    FAO (1990)…………………………… 
 
          หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
    ………………………….(ส.ป.ก., 2535) 
    ………………………….(FAO, 1990) 
        
 1.5 กรณีที่มีเอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่อง 
          กรณีที่เอกสารมากกว่าหนึ่งชื่อเรื่องโดยมีผู้แต่งคนเดียวกัน และพิมพ์ปีเดียวกันควร
ก าหนดอักษร ก, ข, ค..... ก ากับไว้ที่ปี พ.ศ. ด้วย ส าหรับเอกสารภาษาไทย และอักษร a, b, c….. 
ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ โดยให้เว้น 1 ช่วงตัวอักษรหลังปีที่พิมพ์ ก่อนที่จะก่อนก าหนด
ตัวอักษร เช่น 
   สุทัศน์ (2529 ก)........................ 
   Heyes (1964 c)………………….. 
 
         หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
   .....................(สุทัศน์, 2529 ก) 
   .....................(Heyes, 1964 c) 
 
 1.6 กรณีที่มีการอ้างอิงในเรื่องเดียวกันจากเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการ 
          กรณีท่ีมีการอ้างอิงในเรื่องเดียวกันจากเอกสารมากกว่าหนึ่งรายการให้เรียงล าดับตามปีที่
พิมพ์จากน้อยไปมาก และค่ันแต่ละชุดด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เช่น 
   เฉลิมพล (2535); กอบแก้ว (2538); มานพ และคณะ (2542)……………. 
   Norton (1990); Hanna and Monson (1995); Rusland et al. (1997)……… 
 
         หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
   ……………………..(เฉลิมพล, 2535; กอบแก้ว, 2538; มานพ และคณะ, 2542) 
   ……………………..(Norton, 1990; Hanna and Monson, 1995; Rusland et al., 
1997) 
 
         กรณีอ้างอิงทั้งเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศให้เรียงเอกสารภาษาไทยมาก่อน
แล้วตามด้วยเอกสารต่างประเทศ เช่น 
         กอบแก้ว (2535); Stipanovic (1998)…………………. 
         หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
   …………………(กอบแก้ว, 2535; Stipanovic, 1998) 
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 1.7 กรณีไม่ปรากฏผู้แต่ง 
        กรณีไม่ปรากฏผู้แต่งให้ใช้ค าว่า “นิรนาม” ส าหรับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย หรือใช้
ค าว่า “Anonymous” ส าหรับเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 
   นิรนาม (2530)…………………………………….. 
   Anonymous (2004)…………………………………. 
 
   หรือระบุชื่อเรื่อง และปีท่ีพิมพ์ในวงเล็บ เช่น 
   ............................... (นรินาม, 2550) 
   …………………………. (Anonymous, 2004) 
 
 1.8 อ้างอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือผู้วิจารณ์ 
        อ้างอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือผู้วิจารณ์ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ
การอ้างอิงแบบผู้แต่งคนเดียว ผู้แต่ง 2 คน ผู้แต่งมากกว่า 2 คน และผู้แต่งเป็นสถาบัน องค์กร นิติ
บุคคล หรือหน่วยงาน ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วเป็นกรณีๆ ไป เช่น 
  นิจศรี (2523)……………………… 
  สมพงษ์ และ ไพรัช (2525)………… 
  อรุณ และคณะ (2540)……………… 
  Anderson (1980)…………………… 
  Kerson and Bailey (1990)………… 
  Tansey et al. (1995)………………… 
 
         หรือระบุทั้งชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
  …………………….(นิจศรี, 2523) 
  …………………….(สมพงษ์ และ ไพรัช, 2525) 
  …………………….(อรุณ และคณะ, 2540) 
  …………………….(Anderson, 1980) 
  …………………….(Kerson and Bailey, 1990) 
  ……………………..(Tansey et al., 1995) 
  
 1.9 การอ้างอิงสองทอด 
        การอ้างอิงสองทอดคือ การอ้างอิงเอกสารต้นฉบับเดิม (ซึ่งไม่สามารถสืบค้นจากเอกสาร
ต้นฉบับได้) โดยผ่านจากเอกสารผู้อ่ืนที่ได้อ้างอิงไว้ (Secondary Source) ให้ท าการอ้างอิงโดยให้ใส่
ชื่อผู้แต่งจากเอกสารต้นฉบับเดิม เช่น  
 ค านึง (2542)………………….. 
 Suresh (1990)………………… 
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        หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
 ……………………(ค านึง, 2542) 
 ……………………(Suresh, 1990) 
 
 1.10 อ้างอิงส่วนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสาร 
        ในการอ้างอิงส่วนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารที่มีผู้เขียนใน
แต่ละส่วน การระบุชื่อผู้แต่งนั้นให้ระบุเฉพาะชื่อผู้แต่งของส่วนที่ต้องการอ้างอิง เช่น 
 คณิสร และคณะ (2559) ………………………………. 
 Sukhumpinij and Chanasit (2012) ……………………. 
 หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่ง และปีท่ีพิมพ์ในวงเล็บ เช่น 
 …………………………….. (คณิสร และคณะ, 2559) 
 …………………………….. (Sukhumpinij and Chanasit, 2012) 
 
 1.11 อ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ 
       ในต าแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์ ให้ระบุ ม.ป.ป. ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ n.d. 
ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ เช่น 
    ไชยยา (ม.ป.ป.)……………………. 
    Walker (n.d.)……………………… 
 
         หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
  ……………………(ไชยยา, ม.ป.ป.) 
  …………………….(Walker, n.d.) 
 
 1.12 อ้างอิงหนังสือพิมพ์ 
        กรณีอ้างข่าวโดยทั่วไป ให้ระบุชื่อหนังสือพิมพ์และปีที่พิมพ์ เช่น 
 สยามรัฐ (2535)………………………. 
  The Nation (1995)……………….. 
 
         หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
  ………………………..(สยามรัฐ, 2535) 
  ……………………….(The Nation, 1995) 
 
        ในกรณีอ้างคอลัมน์หรือบทความในหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อผู้เขียน ไม่ว่าจะเป็นนามจริงหรือ
นามแฝง ให้ระบุชื่อผู้เขียนและปีท่ีพิมพ์ เช่น 
 บุษบา (2535)……………………… 
 Johnson (1990)…………………… 
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        หรือระบุท้ังชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น 
   ………………………..(บุษบา, 2535) 
   ………………………(Johnson, 1990) 

1.13 เอกสารอ้างอิงจากพจนานุกรม 
   การอ้างอิงจากพจนานุกรมให้ใช้ชื่อของพจนานุกรมในฉบับนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้แต่ง 

เช่น 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ………………. 
 
 หรือ 
 ..........................................(พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 2546) 
  

 1.14 อ้างอิงข้อมูลในตารางและภาพ 
        การอ้างอิงข้อมูลในตารางและภาพให้พิมพ์ค าว่าที่มา พิมพ์ด้วยตัวหนาเข้ม ตามด้วย
เครื่องหมายทวิภาค (:)  จากนั้นระบุชื่อผู้แต่ง ตามด้วยปีที่พิมพ์ไว้ในวงเล็บตรงที่มาใต้ตารางและภาพ 
เช่น 
 ที่มา : วิเวก (2538) 
 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2539) 
 ที่มา : Heukelbach et al. (2006) 
 
2. การเขียนเอกสารอ้างอิง  

การเขียนเอกสารอ้างอิงเป็นการเรียงรายชื่อเอกสารที่ใช้ในการเขียน หรือเรียบเรียง ท าเมื่อ
สิ้นสุดเนื้อหาในโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การเขียนดังนี้ 
 2.1 หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 2.1.1 พิมพ์รายการอ้างอิงชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่งบรรทัด
ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษรตัวที่ 8 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัดให้ขึ้น
บรรทัดที่ 3-4 ให้ตรงบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ เมื่อเริ่มรายการใหม่ให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
เช่นเดิมโดยไม่ต้องเว้นบรรทัด  
 2.1.2 การเรียงล าดับเอกสาร 
 2.1.2.1 ท าการเรียงล าดับเอกสารอ้างอิงตามตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง
โดยยึดวิธีการเรียงล าดับอักษรตามแบบพจนานุกรม 
 2.1.2.2 ถ้ามีเอกสารอ้างอิงที่มีผู้แต่งคนแรกและเป็นคนเดียวกัน ให้เรียงล าดับ
รายการที่มีผู้แต่งหนึ่งคนก่อนรายการที่มีผู้แต่งหลายคน 
 2.1.2.3 ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ซึ่งมีผู้แต่งสองคน ผู้แต่งคนแรกเป็น
คนเดียวกันเป็นจ านวนมากกว่า 1 ฉบับ ให้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองเป็นหลัก ถ้าชื่อ
ตัวของผู้แต่งคนที่สองอ่านและเขียนสะกดเหมือนกัน ให้เรียงล าดับโดยใช้นามสกุลของผู้แต่งคนที่สอง
ถ้าชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองอ่านเหมือนกันแต่เขียนสะกดต่างกันให้เรียงล าดับเอกสารโดยใช้ชื่อตัวของ
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ผู้แต่งคนที่สองโดยเรียงตามสระ ถ้าชื่อนั้นขึ้นต้นด้วยสระ หรือถ้าชื่อนั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่ถ้า
หากชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองของเอกสารเล่มหนึ่งขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่อีกเล่มหนึ่งขึ้นต้นด้วยสระ
ให้เรียงล าดับโดยอาศัยพยัญชนะเป็นหลัก 
 2.1.2.4 ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศซึ่งมีผู้แต่งสองคน ผู้แต่งคน
แรกเป็นคนเดียวกัน เป็นจ านวนมากกว่า 1 ฉบับ ให้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อสกุลของผู้แต่งคนที่สองเป็น
หลัก ถ้าผู้แต่งคนที่สองมีชื่อสกุลเหมือนกัน แต่ชื่อตัวต่างกัน ให้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อตัวเป็นหลัก ถ้าชื่อ
สกุลและชื่อตัวของผู้แต่งคนที่สองเหมือนกัน ให้เรียงล าดับโดยใช้ชื่อกลางเป็นหลัก ถ้าชื่อสกุลและชื่อ
ตัวของผู้แต่งคนที่สองเหมือนกัน เอกสารเล่มหนึ่งไม่มีชื่อกลางของผู้แต่งคนที่สอง แต่อีกเล่มหนึ่งมีชื่อ
กลางของผู้แต่งคนที่สอง ให้เรียงล าดับโดยให้เล่มที่ไม่มีชื่อกลางของผู้แต่งคนที่สองขึ้นก่อน 
 2.1.2.5 ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงภาษาต่างประเทศที่มีชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก
เหมือนกัน แต่ชื่อตัวต่างกัน ให้จัดเรียงโดยใช้ชื่อตัวของผู้แต่งคนแรกเป็นหลัก เช่น เอกสารของ  
Johnson, C. B. ต้องมาก่อน Johnson, J. และต้องมาก่อน Johnson, R. R. ถ้ามีเอกสารที่มี
Johnson, C. B. เป็นผู้แต่งคนแรกจ านวนมากกว่า 1 ฉบับ ให้จัดเรียงของ Johnson, C. B. ดังกล่าว
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ไม่ว่าเอกสารนั้นจะมีผู้แต่งกี่คนก็ตาม แล้วจึงเรียงเอกสารของ Johnson, J. และ
ของ Johnson, R. R. ตามล าดับ 
 ส าหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้กระท าในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ใช้ชื่อตัว
เป็นหลักในการจัดเรียงเสียก่อน แล้วจึงใช้ชื่อสกุล 
 2.1.2.6 เอกสารอ้างอิงหลายเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียวหรือชุดเดียวกันให้เรียง
ตามล าดับปี ถ้ามีเอกสารอ้างอิงหลายเรื่องโดยผู้แต่งคนเดียวกันหรือชุดเดียวกันภายในปีเดียวกัน ให้ใส่
อักษร ก ข …  ไว้หลังปีของเอกสารอ้างอิงภาษาไทย และ a b ….. ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ 
 2.1.2.7 กรณีเอกสารอ้างอิงหลายเรื่อง ผู้แต่งคนเดียวหรือชุดเดียวกัน เมื่อพิมพ์
เรียงล าดับในรายการเอกสารอ้างอิงไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนซ้ า ให้ขีดเส้น 1 เส้น ยาวขนาด 5 
ตัวอักษร หรือครึ่งนิ้ว แทนการพิมพ์ชื่อผู้แต่งแต่ละคนที่ซ้ ากัน โดยผู้แต่งอาจซ้ ากันเฉพาะบางคนหรือ
ซ้ ากันทั้งคณะก็ได ้ 

 
3. รูปแบบและตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง 
 3.1 ผู้แต่ง 
 3.1.1 ชื่อผู้แต่งไม่ต้องใช้ค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง นางสาว ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์  
  3.1.2 รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อตัว และตามด้วยชื่อสกุล เช่น 

 อ ามร อินสังข์. 2557. ……………………. 
3.1.3 รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่งให้ชื่อสกุลน าหน้าชื่อตัว โดยคั่นด้วย

จุลภาคตามด้วยอักษรย่อของชื่อแรก และชื่อกลางตามล าดับ เช่น 
  Diaz, J. H. 2006. ……………………..  
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 3.1.4 ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมาย จุลภาค และ
ฐานันดรศักดิ์ โดยให้ใช้อักษรย่อ เช่น 

 จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล. 2536. ………. 
 

3.1.5  ผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์ให้ใช้ชื่อตามท่ีปรากฏในเอกสาร เช่น 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสกลมหาสังฆปริณายก. 2536. ....... 
 

 3.1.6 ถ้ามีผู้แต่ง 2 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่งแรก ตามด้วยค าว่า “และ” หรือ “and” ใน
ภาษาอังกฤษ คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งทั้ง 2 คน เช่น 

 ประพันธ์ บุญกลิ่นขจร และ สุนทร ดุริยะประพันธ์. 2540. ………. 
 Phasomkusolsil, S. and Soonwera, M. 2013. ………………… 
 

3.1.7 ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่งทุกคน โดยสิ่งอ้างอิงภาษาไทยให้ใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) ส่วนสิ่งอ้างอิงภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) ขั้นระหว่างชื่อผู้แต่ง
ในแต่ละคน เช่น 

 วิทย์ ธารชลานุกิจ, เวียง เชื้อโพธิ์หัก, ประวิทย์ สุรนีรนาท และ อุทัยรัตน์ ณ 
นคร. 2536. ……………………. 

  Toloza, A. C.; Zygadlo, J.; Biurrun, F.; Rotman, A. and Picollo, M. I. 
2010. ………………………… 
 
 3.1.8 ผู้แต่งที่ใช้นามแฝงให้ใช้นามแฝงตามท่ีปรากฏในเอกสาร ตามด้วยค าว่า (นามแฝง) 
หรือ (pseud.) เช่น 

 วีนัส (นามแฝง). 2545. ………….. 
 Fehr (pseud). 1999. …………… 
 
 3.1.9 เอกสารแปล ให้ใส่ชื่อผู้แต่งของหนังสือเดิม เช่น 
  เกย์, เจเรมี. 2550. ………………… 
  Davenport, J. H. 1993. ……………….  
   
 3.1.10 เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน
นั้นๆ เป็นผู้แต่ง ในกรณีเอกสารที่ออกในนามหน่วยงานระดับกรมหรือหน่วยงานย่อยไปกว่ากรมและ
สังกัดอยู่ในกรมนั้นๆแม้ว่าจะปรากฏชื่อกระทรวงอยู่ให้ใช้ชื่อกรมเป็นผู้แต่ง ส่วนชื่อของหน่วยงานย่อย
ให้ไว้ในส่วนของผู้พิมพ์ เช่น 

 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2535. ……….. 
 The Department of Highways. 1990. ……………. 
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3.1.11 เอกสารที่มีเฉพาะชื่อ บรรณาธิการ (Editor) หรือผู้รวมรวม (Compiler) ให้ใช้
ชื่อผู้แต่งคั่นด้วยจุลภาค ตามด้วยค าว่า “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้รวบรวม” ส าหรับเอกสารภาษาไทย 
และ “Editor” หรือ “Compiler” ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษไว้หลังรายการผู้แต่ง เช่น 

 อุดม เมืองชุม และสมศักดิ์ ชัยวังซ้าย, ผู้รวบรวม. 2535. ………………. 
 Friedman, E. G., editor. 1995. ……………………… 

 
3.1.12 เอกสารอ้างอิงที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องเป็นรายการแรกแทนชื่อผู้แต่งได้ 

เช่น 
  นิรนาม. 2530. ………………. 
  Anonymous. 2004. ………….. 
 
 3.1.13 เอกสารอ้างอิงจากพจนานุกรม ให้ใช้ชื่อของพจนานุกรมในฉบับนั้นๆ ในกรณีที่ไม่

มีผู้แต่ง เช่น 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 2546. ………………. 
 

 3.2 ปีท่ีพิมพ์ 
 ปีที่พิมพ์ของหนังสือจะปรากฏในหน้าปกใน หรือหน้าหลังของปกใน ถ้าไม่มีให้ใช้ปีที่อยู่
กับชื่อของโรงพิมพ์ หรือปีที่อยู่ในหน้าค าน า ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ป. ส าหรับหนังสือ
ภาษาไทย หรือ n.d. ส าหรับหนังสือต่างประเทศ 
 
 3.3 ชื่อบทความ 
 3.3.1 ชื่อภาษาอังกฤษให้เขียนอักษรตัวแรกของทุกๆ ค าด้วยค าตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ยกเว้น บุพบท สันธาน และค าน าหน้านาม เว้นแต่จะเป็นค าแรก 
 3.3.2 กรณีท่ีมีชื่อวิทยาศาสตร์ เช่น ชื่อพืช สัตว์ ที่เป็นภาษาลาติน แทรกอยู่ให้ใช้ตัวเอียง 
หรือขีดเส้นใต้ชื่อ 
 
 3.4 ชื่อหนังสือหรือวารสาร 
 3.4.1 ชื่อหนังสือหรือวารสารให้พิมพ์ตัวเข้ม  
 3.4.2 ชื่อวารสารให้ใช้ชื่อเต็มของวารสารนั้นๆ  
 3.4.3 ชื่อหนังสือที่พิมพ์เป็นชุด ถ้าอ้างอิงเล่มเดียวให้ลงเฉพาะเล่มนั้น เช่น เล่ม 3 ถ้า
อ้างอิงมากกว่า 1 เล่มแต่ไม่ต่อเนื่องกันให้ใส่หมายเลขของแต่ละเล่มโดยมีจุลภาคคั่น เช่น เล่ม 1, 3, 5 
หรือ Vol. 1, 3, 5 แต่ถ้าอ้างทุกเล่มในชุดนั้นให้ใส่จ านวนเล่มทั้งหมด 5 เล่ม หรือ 5 vol.    
 
 3.5 ครั้งที่พิมพ์  
 3.5.1 การพิมพ์ครั้งที่ 1 หรือเป็นการพิมพ์ครั้งแรกไม่ตอ้งระบุในบรรณานุกรม 
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ตัวหนา 

 3.5.2 ให้ระบุรายการครั้งท่ีพิมพ์ส าหรับครั้งที่ 2 ขึ้นไป ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์นั้นๆ เช่น 
พิมพ์ครั้งที่ 2 หรือ 2nd เป็นต้น 
 
 3.6 สถานที่พิมพ์ และส านักพิมพ์  
 3.6.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้ลงชื่อจังหวัดเป็นเมืองที่พิมพ์ ส าหรับกรุงเทพมหานคร
ให้ใช้ค าว่า “กรุงเทพฯ” 
 3.6.2  ถ้าส านักพิมพ์มีส านักงานตั้งอยู่หลายเมือง และชื่อเมืองเหล่านั้นปรากฏในเอกสาร
ให้ใช้ชื่อเมืองแรกที่ปรากฏเป็นสถานที่พิมพ์ 
 3.6.3 ให้ลงชื่อส านักพิมพ์โดยไม่ต้องใส่ค าว่า “ส านักพิมพ์” “บริษัท---จ ากัด” 
“Publisher” “Co---Inc.” “Co.Ltd.” เช่น ส านักพิมพ์ดอกหญ้า ให้ลงว่า “ดอกหญ้า”  บริษัท
ประชาช่าง ให้ลงว่า “ประชาช่าง” 
 3.6.4 ถ้าเอกสารสิ่งตีพิมพ์ไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์ ให้ลงชื่อโรงพิมพ์โดยไม่ใส่ค าว่า “โรง
พิมพ์” 
 3.6.5 ส านักพิมพ์ที่เป็นสมาคม มหาวิทยาลัย จะให้ระบุชื่อเต็ม เช่น ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
 3.6.6 ผู้พิมพ์เป็นหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนให้ใช้ชื่อหน่วยงานนั้นเป็นส านักพิมพ์
แทน 
 3.6.7 ไม่ปรากฏชื่อผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ให้ระบุ ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) และ n.p. 
(no place of publishing) ในภาษาอังกฤษ  
 
 3.7 ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
 ข้อก าหนดในการอ้างอิงมีดังนี้ 
 1. ตัวแปรในรายงานให้ใช้รูปแบบเดียวกับการพิมพ์ 
 2. ระยะว่าง 1 ตัวอักษรพิมพ์ แทนด้วยเครื่องหมาย / 
 3. ในกรณีที่พิมพ์บรรทัดเดียวไม่พอ บรรทัดที่ 2 ต้องเริ่มพิมพ์ตัวที่ 8 เว้น 7 ตัวอักษร  
 
 3.7.1 หนังสือ 
รูปแบบ 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
 ผู้แต่งคนเดียว 
สิริวัฒน์ วงษ์สิริ. 2526. แมลงศัตรูพืชทางการเกษตรของประเทศไทย. โอเดียนสโตร์ :  กรุงเทพฯ.   
Romoser, W. S. 1998. The science of entomology. WCB McGraw-Hill :  Singapore.  

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//ส านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 
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 ผู้แต่งสองคน 
ศรีสกุล วรจันทรา และรณชัย สิทธิไกรพงษ์. 2539.  โภชนศาสตร์สัตว์. โอเดียนสโตร์ :  กรุงเทพฯ.   
Little, T. M. and Hill, F. T. 1978. Agricultural Experimentation Design and Analysis. 
 John Wiley and Sons :  New York.   

ผู้แต่งมากกว่า 2 คน 
ยงยุทธ โอสถสภา, ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชัยสิทธิ์ ทองจู. 2541. 
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ.  
Jackson, M. H.; Stewart, D. and Steven, G. 19991. Environmental Health Reference 
 Book. Butterworth Heineman :  Oxford.  
 
 3.7.2 หนังสือแปล 
รูปแบบ 
 
 
 
หรือ 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
เกย์, เจเรมี. 2550. คู่มือเลี้ยงปลาสวยงามฉบับสมบูรณ์. แปลโดย วรวรรณ สิมะโรจน์. เนชั่นบุ๊คส์ :  
 กรุงเทพฯ. 
โช, ฮาน คิว. 2547. เกษตรธรรมชาติ : แนวคิด หลักการ และจุลินทรีย์ท้องถิ่น. แปลจาก Cho Han 
 Kyu’s Natural Farming. โดย อานัฐ ตันโช. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 แห่งชาติ :  กรุงเทพฯ.  
Davenport, J. H. 1993. Computer Algebra. Translated by Devenport, A and 

Davenport, J. H. 2nd ed. Academic Press :  Great Britain. 
Shafarevich, I. R. 1994. Basic Algebraic Geometry 1. Translated from Osnovy 

Algebraicheskoj Geometrii, tom 1. By Reid, L. 2nd ed. Springer :  New York. 
 
 3.7.3 หนังสือที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
รูปแบบ 
 
 
 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//แปลโดย/ผู้แปล.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//ส านักพิมพ์/ 
://เมืองที่พิมพ์. 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//แปลจาก/ชื่อหนังสือเดิม.//โดย/ผู้แปล.//ครั้งที่
 พิมพ์.(ถ้ามี)//ส านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 

ชื่อหน่วยงาน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//ส านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 



24 
 

ตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 2547. สมเด็จฯ ทรงเกื้อก่อเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี . 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ.  
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO). 2016. 2016 The 

Stated of Food and Agriculture Climate Change, Agriculture and Food 
Security. FAO :  Rome. 

 
 3.7.4 บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง 
รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
อุดม เมืองชุม และสมศักดิ์ ชัยวังซ้าย, ผู้รวบรวม. 2535. รายชื่อไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์

ส านักหอสมุดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :  เชียงใหม่. 
Friedman, E. G., editor. 1995. Clock Distribution Networks in VLSI Circuits and 

Systems. IEEE Press :  New York. 
 
 3.7.5 รายงานการประชุม บทความจากหนังสือ 
รูปแบบ 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ถาวร ฉิมเลี้ยง. 2552. การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี. หน้า 659-668. 

ใน การประชุมวิชาการวิจัยร าไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 105 ปี. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี :  จันทบุรี.   

ศรีสกุล วรจันทรา และอาวุธ ตันโช. 2539. การศึกษาการตอบสนองต่อระดับโปรตีนและพลังงานใน
ไก่ลูกผสมผสานสายเลือดพันธุ์สุวรรณ 6. หน้า 110-118. ใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ง 34 สาขาสัตว์แพทย์ศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
กรุงเทพฯ. 

Goemans, M. X. and Williamson, D. P. 1995. The Primal-dual Method for 
Approximation Algorithms and Its Application to Network design Problems. pp. 
69-87. In Hochbaum, D. (Editor). Approximation Algorithms for NP-hard 
Problems. PWS :  Boston.  

ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//ครั้งที่
 พิมพ์.(ถ้ามี)//ส านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 

ผู้เขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ(รายงาน).//หน้า/เลขหน้า./ใน//บรรณาธิการ (ผู้
 รวบรวม).//ชื่อหนังสือ./เล่มที่.(ถ้ามี)//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//ส านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 
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 3.7.6 บทความในวารสาร และนิตยสาร 
รูปแบบ 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
วิกันยา ประทุมยศ, อัจฉรา บุญโรจน์, เลิศชัย จิตร์อารี, นรินทร์ เชิดชูศรี, ดนัย ฮองสิน, พลกฤษณ์ 

เบ็จวรรณ และกุลพร พุทธมี. 2557. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อลักษณะการเจริญเติบโตของ
หนามแดง. วารสารวิจัยร าไพพรรณี 8(3) : 119-124. 

ชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2559. พัฒนาการเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตกุ้งไทย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม. นิตยสารสัตว์
น้ า  23(323) : 73-78.  

Suwannarat, Y.; Saeseaw, S.; Canasutthiprapa, N. and Tongta, A. 2013. Comparison 
Between Constant Methanol Feed and On-Line Monitoring Feed Control  for 
Recombinant Human Growth Hormone Production by Pichia pastoris KM71. 
African Journal of Biotechnology 12(11) : 1267-1274. 

 
 3.7.7 วิทยานิพนธ์ โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
รูปแบบ 
 
 
 
 
ตัวอย่าง 
อุไรวรรณ ฉิมสุด. 2556. การใช้เจลลูกส ารองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ.  

วิทยานิพนธ์  วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิ ช า เทคโน โลยี การ เกษตร  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร,  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

สาคร นรพิมพ์. 2556. การทดลองเลี้ยงไข่น้ า (Wolffia arrhiz (L.) Wimm.) เพ่ือหาช่วงวันที่
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต. โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า คณะเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี. 

Phasomkusolsil, S. 2013. Oviposition deterrent and insecticidal effect of herbal 
essential oils against Aedes aegyti Linn., Culex quinquefasciatus Say and 
Anopheles dirus Peyton and Harrison. Ph.D. Thesis in Entomology and 
Environment Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang. 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร//ปีที่(ฉบับที่)/:/เลขหน้า-เลขหน้า. 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อวิทยานิพนธ์(ชื่อปัญหาพิเศษ).//วิทยานิพนธ์(หรือปัญหาพิเศษ) ชื่อ
 ปริญญา(เต็ม)//ชื่อคณะ,//ชื่อมหาวิทยาลัย. 

 ไม่ใส่จุด 
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 3.7.8 บทความในสารานุกรม  
รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ประพัฒน์ ตรีณรงค์. 2513. ช่อฟ้า.  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน. เล่มที่ 10: 6076-6080. 
 
 3.7.9 บทความในหนังสือพิมพ์  
รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ชาติชาย ศิริพัฒน์. 2557, 23 เมษายน.  เพลี้ยแป้งสีชมพู เอเลี่ยนเขมือบมันส าปะหลัง.  ไทยรัฐ.  หน้า 

11.  
 
 3.7.10 จุลสาร และแผ่นพับ      
รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
นันทิยา รัตนจันทร์. 2558. การประเมินคุณภาพทางชีวภาพแบบเร็ว (Rapid Bioassessment). 

[จุลสาร]. ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช :  กรุงเทพฯ. 
Boy Scouts of America. 2010. Insect Study. [Pamphlet]. Boy Scouts of America :  

Texas.  
นิพัฒน์ สุขวิบูลย์. ม.ป.ป. การผลิตล าไยนอกฤดู. [แผ่นพับ]. ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 

:  เชียงใหม่. 
Louisiana Department of Wildlife and Fisheries. n.d. Blue Crab (Callinectes 

sapidus). [Brochure]. ouisiana Department of Wildlife and Fisherie : Louisiana 
State.  

ผู้แต่ง.//ชื่อบทความ.//ชื่อสารานุกรม.//เล่มที่(ปีท่ีพิมพ์)/://เลขหน้า-เลขหน้า. 

ผู้เขียน.//ปีที่พิมพ์,/วันที่/เดือน.//ชื่อบทความ.//ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//หน้า/
 เลขหน้า.  

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อเอกสาร.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี). [จุลสารหรือแผ่นพับ].//ส านักพิมพ์/://  
 เมืองที่พิมพ์.   
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 3.7.11 การสัมภาษณ์  
  รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ไวกูณฑ์ ทองอร่าม  ให้สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2557. รายการกระจกหกด้าน.  ประวัติวังสวน

บ้านแก้ว.  พระต าหนักเทา วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี.  
Walker, M. An Interview, December 7, 2016. Whitlock, R. Energy for Rural India. 

Sheffield University.  
 
 3.7.12 สไลด์ วีดิทัศน์  
รูปแบบ 
 
 
ตัวอย่าง 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ. 2559. 

เศรษฐกิจพอเพียง. [วีดิทัศน์]. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ :  กรุงเทพฯ. 

Hirschfelt, D. and Wunderlich, L. 2002. Introduction to Entomology Part I. [Video 
File]. University of California Television : California.  

 
 3.7.13 แผนที่  
รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ผังปัจจุบันอุทยานแห่งชาติลานสาง [แผนที่]. 2550. ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ส านักอุทยาน

แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : กรุงเทพฯ. 
Amazon Protected Areas and Indigenous Territories. [Photographic map]. 2009. The 

Red Amazonica de Information Socioambiental Georrefernciada (RAISG) : 
Brazil.  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์//ให้สัมภาษณ์,//วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์.//ชื่อผู้สัมภาษณ์.//ชื่อบท
 สัมภาษณ์.//สถานที่สัมภาษณ์. 

ผู้จัดท า.//ปีพ.ศ.ที่จัดท า.//ชื่อเรื่อง.//[ชนิดของสื่อ].//ผู้ผลิต/://สถานที่ผลิต. 

ชื่อ [ลักษณะของแผ่นที่].//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.//ส านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์. 
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  3.7.14 สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร  
 รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. เครื่องสกัดสารไล่แมลงจากธรรมชาติ.  ประเทศไทย.  

หมายเลขอนุสิทธิบัตร 6419. 26 กรกฎาคม 2554.  
Van Rosmalen, N. A. M. Phalaenopsis orchid plant named “Phaldaqdaq”. U.S. 

Patent no. US20150059032 P1, February 26, 2015.  
 
 3.7.15 พจนานุกรม 
รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2554. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 

:  กรุงเทพฯ. 
 
 3.7.16 ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web) 
รูปแบบ 
 
 
 
ตัวอย่าง 
กรมวิชาการเกษตร. 2555. ชนิดของเพลี้ยแป้งมันส าปะหลัง. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :  http://  

at.doa.go.th/mealybug/type.htm, 3 มิถุนายน 2558. 
Weems, H. V. and Heppner, J. B. 2012. Oriental fruit fly: Bactrocera dorsalis. 

[Online]. Available on: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/fruit/tropical/ 
oriental_fruit_fly.htm, June 3, 2015. 

ชื่อผู้จดสิทธิบัตร. ชื่อสิ่งประดิษฐ์.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน 
 เดือน ปี ที่จดสิทธิบัตร.   

ชื่อผู้เขียน.//ปีพ.ศ.ที่เผยแพร่.//ชื่อเรื่อง.//[ออนไลน์].//เข้าถึงได้จาก/://ชื่อของเวบไซต์,/
 วันที่สืบค้น. 

ผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์.//ชือ่พจนานุกรม.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//ส านักพิมพ์/://เมืองที่พิมพ์.   
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เอกสารอ้างอิง 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2549. คู่มือวิทยานิพนธ์ สายวิทยาศาสตร์ . 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ :  กรุงเทพฯ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 2545. คู่มือปัญหาพิเศษ (สายวิทยาศาสตร์). คณะเทคโนโลยี-

การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี :  จันทบุรี. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2556. คู่มือคู่มือปัญหาพิเศษ. คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ :  
พระนครศรีอยุธยา. 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2537. คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :  
กรุงเทพฯ. 
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                                     ภาคผนวก 
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ใบค าร้องขอตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
      วันที่…..เดือน…………………..พ.ศ………… 

เรื่อง ขอตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นาย/ นาง/ นางสาว…………………………………………….....……………………….. 
นักศึกษาหลักสูตร…………………………………………………รหัสประจ าตัวนักศึกษา……………………………...... 
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ………………………………………………….ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่….…….…/………..…โดยมีหัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาคือ
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีความประสงค์ขอจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้ 
ประธานกรรมการ..……………………………………………...……………………………………………. 
         กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 
         กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 

เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
    …………………………………………….. 
    (…………………………………………...) 

ผู้ยื่นค าร้อง 
 
 
รับทราบ ……………………………………… 

 
……………………………………… ……………………………………… 

(……………………………………) (……………………………………) (……………………………………) 
 
 

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
(………………………………………) 

ประธานหลักสูตร…………………………………. 
……………./……………………/………………. 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

 
(………………………………..…) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
……………./……………………/………………. 



32 
 

ใบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษา และ/หรือ 
หัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

      วันที่…..เดือน………………..พ.ศ………… 
เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  

เนื่องด้วยข้าพเจ้า  นาย/  นาง/ นางสาว…………………………………………….....……………………… 
นักศึกษาหลักสูตร……………..………………………………………รหัสประจ าตัวนักศึกษา………………………......
อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ………………………………………………….ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่………...…/………..…โดยมีหัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาคือ
................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีคณะกรรมการที่ปรึกษา ดังนี้ 
ประธานกรรมการ..……………………………………………...…………………………………………….               
         กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 
         กรรมการ………………………………………………..…………………………………………….   
 
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษา และ/หรือหัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
เนื่องจาก................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
จึงขออนุญาตจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาใหม่ ดังนี้ 
ประธานกรรมการ..……………………………………………...…………………………………………….               
         กรรมการ………………………………………………..……………………………………………. 
 กรรมการ………………………………………………..…………………………………………… 
 
โดยมีหัวข้อโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาคือ ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 
เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
…………………………………………….. 
(…………………………………………...) 

ผู้ยื่นค าร้อง 
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…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

(………………………………………) 
ประธานหลักสูตร…………………………………. 

……………./……………………/………………. 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

(………………………………..…) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

……………./……………………/………………. 
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1   นิ้ว 

 

 
 

 
 
 

โครงงานการปฏิบัติสหกิจศกึษา 
 

 
การอนุบาลลูกปลาแขยงกง (Mystsus qulio) วัยอ่อนด้วยอาหารที่แตกต่างกัน 

Nursing Long Whiskered Catfish, Mystus qulio, Larvae with 
Different Diets 

 
 
 
 
 

ปิยธิดา  เครอืวิเศษ 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

พ.ศ. 2560

1 1/2 นิ้ว 

1 1/2  นิ้ว 

1/2 นิ้ว 

ตัวอย่างที่ 1 ปกนอก 

ปกสีฟ้าอ่อน 

1 นิ้ว 

เท่ากัน 

1 1/2 นิ้ว 

20 ตัวหนา 

20 ตัวหนา 

32 ตัวหนา 

20 ตัวหนา 
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16 ตัวหนา 

โครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 
 
 
 
 
การอนุบาลลูกปลาแขยงกง (Mystsus qulio) วัยอ่อนด้วยอาหารที่แตกต่างกัน 

Nursing Long Whiskered Catfish, Mystus qulio, Larvae with Different Diets 
 
 
 
 
 
 

ปิยธิดา  เครือวิเศษ 
 
 
 
 
 

เสนอ 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ า) 

พ.ศ. 2560

ตัวอยา่งที่ 2 ปกใน 

18 ตัวหนา 
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16 ตัวหนา 

 
 

 
 

ใบรับรองโครงงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเพะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
 

เรื่อง การอนุบาลลูกปลาแขยงกง (Mystsus qulio) วัยอ่อนด้วยอาหารที่แตกต่างกัน 

Nursing Long Whiskered Catfish, Mystus qulio, Larvae with Different Diets 
 

นามผู้ศึกษา ปิยธิดา  เครือวิเศษ 
ได้พิจารณาเห็นชอบโดย 

ประธานกรรมการ ..................................................................................... 
 (………………………………………………………) 

 
กรรมการ …………………………………………………………………………… 

 (………………………………………………………) 
 

กรรมการ …………………………………………………………………………… 
 (………………………………………………………) 

 
ประธานหลักสูตร …………………………………………………………………………… 

 (………………………………………………………) 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีรับรองแล้ว 
................................................................................ 

1 1/2 นิ้ว 

1 นิ้ว 

 

 

ตัวอยา่งที่ 3 ใบรับรองปัญหาพิเศษ 

18 ตัวหนา 
เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

พี่นิเทศ / พ่ีเลี้ยงท่ีสถานประกอบการ 



37 
 

(…………………………………………………..) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........
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บทคัดย่อ 
 

เรื่อง การอนุบาลลูกปลาแขยงกง (Mystsus qulio) วัยอ่อนด้วยอาหารที่แตกต่างกัน 

 Nursing Long Whiskered Catfish, Mystus qulio, Larvae with Different Diets 

 
นามผู้ศึกษา ปิยธิดา  เครอวิเศษ 
 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา        ..….…/….…. /……... 

 (  นายหิรัณย์ บ ารุงพันธ์  ) (วัน / เดือน / ปี) 
 

การทดลองศึกษาเปรียบเทียบชนิดของอาหารต่ออัตราการรอดตายของลูกปลาแขยงกง 
(Mystus gulio) วัยอ่อน ดาเนินการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดโดยสมบูรณ์ (Completely 
Randomized Design ; CRD) ได้มีการแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ ชุดการ
ทดลองที่ 1 ให้โรติเฟอร์เป็นอาหาร ชุดการทดลองที่ 2 ให้ไข่แดงต้มสุกเป็นอาหาร และชุดการ
ทดลองที่ 3 ให้อาร์ทีเมียเป็นอาหาร ดาเนินการอนุบาลลูกปลาแขยงกงแรกเกิด (2-8 วัน) เป็น
ระยะเวลา 7 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองดาเนินการนาข้อมูล อัตราการรอดตาย จากการทดลองมา
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการ
ทดลองด้วยวิธี Duncan new’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่า
ปลาแขยงกงวัยอ่อนที่เลี้ยงโดยโรติเฟอร์ ไข่แดงต้มสุก และอาร์ทีเมีย มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 
36.27±7.41, 47.82±2.01 และ 73.60±4.27 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยลูกปลาแขยงกงวัยอ่อนที่
อนุบาลด้วยอาร์ทีเมีย มีอัตราการรอดตายแตกต่างจากชุดการทดลองอ่ืนอย่างมีนัยสาคัญทางสติ 
(p<0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถระบุถึงชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนให้
มีอัตราการรอดตายท่ีดี และสามารถใช้เป็นแนวทางในการอนุบาลลูกปลาแขยงกงเชิงพาณิชย์สาหรับ
เกษตรกรและผู้ที่สนใจต่อไป 

ตัวอยา่งที่ 4 บทคัดย่อ 

18 ตัวหนา 
เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

พี่นิเทศ / พ่ีเลี้ยงท่ีสถานประกอบการ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

           ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ทาให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีค่ามาก สาหรับโครงงานการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคคลากร ดังนี้  

1. นายหิรัณย์ บารุงพันธ์ (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)  
2. นายพิชิตพล สิงห์ธนะ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)  
3. อาจารย์อุมารินทร์ มัจฉาเก้ือ (กรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)  
4. อาจารย์ ดร. สนธยา กูลกัลยา (กรรมการที่ปรึกษาโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)  
และบุคลกรท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนาม ซึ่งได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทาโครงงาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลและเป็นที่

ปรึกษาในการทาโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและ
ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทางานจริง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี ้ 
 

นางสาวปิยธิดา เครือวิเศษ  
มกราคม 2561 
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สารบัญ 

 

 

    หน้า 

สารบัญ  (1) 
สารบัญตาราง  (2) 
สารบัญภาพ  (3) 
สารบัญตารางภาคผนวก  (4) 
สารบัญภาพภาคผนวก  (5) 
บทน า  1 
          1. ความส าคัญและที่มา  1 
          2. วัตถุประสงค์  1 
การตรวจเอกสาร  2 
          1. ลักษณะแบคทีเรียลเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ผลิตวุ้นเซลลูโลส  2 
                    1.1 แบคทีเรียลเซลลูโลส  2 
                    1.2 แบคทีเรียที่ผลิตวุ้นเซลลูโลส  3 
           2. การผลิตวุ้นเซลลูโลสโดยเชื้อแบคทีเรีย A. xylinum  3 
                    2.1 การหมักบนอาหารเหลว  4 
                    2.2 การหมักในอาหารเหลว  4 
            3. การสังเคราะห์เซลลูโลส  5 
            4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์เซลลูโลส   5 
                    4.1 สารอาหารคาร์บอน  5 
                    4.2 แหล่งไนโตรเจนและสารอาหารอ่ืนๆ  5 
                    4.3 อุณหภูมิ  6 
                    4.4 อัตราการให้อากาศ  6 
                    4.5 ค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ  7 
           5. เงาะ  8 
                    5.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  8 
                    5.2 สายพันธุ์เงาะ   9 
                    5.3 คุณค่าทางอาหารของเงาะ  10 
           6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  11 
อุปกรณ์และวิธีการ  12 
          1. อุปกรณ์  12 
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          2. วิธีการ  12 
                    2.1 การเตรียมหัวเชื้อ Acetobacter xylinum   12 
                    2.2 การศึกษาปริมาณของแข็งท้ังหมดที่ละลายได้   13 
                    2.3 การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ผลทางสถิติ  13 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

     หน้า 
                     2.4 สถานที่ทดลอง  13 
                     2.5 ระยะเวลาการทดลอง  13 
ผลและวิจารณ์ผล  14 
         1. ผลการศึกษาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้  14 
         2. ผลการศึกษาความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต  15 
สรุปการทดลอง  16 
         ข้อเสนอแนะ  16 
เอกสารอ้างอิง  17 
ภาคผนวก   18 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี หน้า 
1 ความหนาของวุ้นเซลลูโลสจากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ 

ที่ระดับต่างๆ 
12 

2 น้ าหนักแห้งของวุ้นเซลลูโลสจากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายได้ 
ที่ระดับต่างๆ 

13 

3 ความหนาของวุ้นเซลลูโลสจากน้ าเงาะที่มีความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต 
ที่ระดับต่างๆ 

14 

4 น้ าหนักแห้งของวุ้นเซลลูโลสจากน้ าเงาะที่มีความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟต  
ที่ระดับต่างๆ 

15 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
1 สูตรโครงสร้างของแบคทีเรียลเซลลูโลส 2 
2 ขนาดของเส้นใยแบคทีเรียลเซลลูโลสเปรียบเทียบกับเส้นใยจากแหล่งอื่นๆ 2 
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สารบัญตารางภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ หน้า 
1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)  

ของความหนาของน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งท้ังหมดที่ 
ละลายได้ระดับต่างๆ 

25 

2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)  
ของน้ าหนักแห้งของน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ 
ละลายได้ระดับต่างๆ 

25 
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สารบัญภาพภาคผนวก 
 
ภาพภาคผนวกที่ 

 
หน้า 

1 ขั้นตอนการเตรียมน้ าเงาะ 31 
2 วุ้นเซลลูโลสที่ได้จากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ 

ละลายได้ 8, 10, 12 และ 14 องศาบริกซ์ ที่ระยะเวลาการ 
หมัก 14 วัน 

33 

3 วุ้นเซลลูโลสที่ได้จากน้ าเงาะที่มีความเข้มข้นของแอมโมเนียม 
ซัลเฟต 0, 0.5, 1  และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะเวลาการหมัก 
14 วัน 

34 
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บทน า 

 
1.  ความส าคัญและที่มา 

เซลลูโลสเป็นไบโอโพลีเมอร์ที่ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1795 โดย Anselme Payan 
นักวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส ซึ่งพบว่าเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลักในฝ้ายมากกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ 
และในไม้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากกระบวนการสกัดเซลลูโลส จะต้องใช้กรรมวิธีทางเคมี 
ซึ่งต้องใช้สารเคมีและพลังงานจ านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจ านวนป่าไม้ที่ลดลง 
ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องขาดแหล่งวัตถุดิบในการผลิตเซลลูโลส จึงมีการวิจัยเพ่ือค้นหาเซลลูโลสจาก
แหล่งอ่ืนๆ เพ่ือใช้ทดแทนเซลลูโลสที่ได้จากไม้ การผลิตเซลลูโลสจากเชื้อแบคทีเรียเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งวัตถุดิบได้ดี ซึ่งในปัจจุบันมีการน าเซลลูโลสมาใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการผลิตภัณฑ์อาหารจากเซลลูโลสจะมีส่วนของเส้นใยและกากอาหารสูง 
และเป็นที่ยอมรับว่าช่วยในระบบการขับถ่ายของร่างกายแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิต
เซลลูโลสได้ดีและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง คือ Acetobacter  xylinum ซึ่งสามารถสร้าง
ผลิตวุ้นเซลลูโลสได้โดยใช้น้ าตาลเป็นแหล่งคาร์บอน ดังนั้นน้ าผลไม้ต่างๆจึงสามารถน ามาใช้ในการ
ผลิตวุ้นเซลลูโลสได้ เช่น น้ ามะพร้าว น้ าสับปะรด และน้ ามะเกี๋ยง เป็นต้น เงาะก็เป็นผลไม้ที่มีน้ าตาล
ที่สามารถเป็นแหล่งอาหารให้กับแบคทีเรียชนิดนี้ได้ อีกทั้งในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่เงาะ
ออกเป็นจ านวนมาก มีผลท าให้เงาะล้นตลาด ราคาตกต่ า ด้วยปัญหานี้เองจึงเป็นแนวคิดของการท า
ปัญหาพิเศษฉบับนี้ โดยน าเงาะซึ่งมีน้ าตาลค่อนข้างมากและยังมีราคาถูกมาเป็นแหล่งวัตถุดิบในการ
ผลิตวุ้นเซลลูโลสจากเชื้อ A. xylinum โดยหาสภาวะต่างๆที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นเซลลูโลส ทั้งนี้
เพ่ือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่เกษตรก่อนที่ประสบปัญหาราคาเงาะตกต่ าและยังเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการผลิตวุ้นเซลลูโลสในระดับอุตสาหกรรมได้    

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายได้ที่มีผลต่อการผลิตวุ้นเซลลูโลสจากน้ าเงาะ 
2.2 เพ่ือศึกษาความเข้มข้นของแอมโมเนียมซัลเฟตที่มีผลต่อการผลิตวุ้นเซลลูโลสจากน้ าเงาะ 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 11 บทน า 

เว้น 1 บรรทัด  

  18 ตัวหนา 

1 tab 
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การตรวจเอกสาร 
 

1.  ลักษณะของแบคทีเรียลเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ผลิตวุ้นเซลลูโลส 
1.1 แบคทีเรียลเซลลูโลส (Bacterial Cellulose) 

 แบคทีเรียลเซลลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดโฮโมโพลีแซคคาไรด์เชิง เส้นประกอบด้วย
หน่วยย่อยของกลูโคส (β-D-glucopyranose) สูตรโครงสร้างดังภาพที่ 1 มีค่า Degree of 
polymerization (DP) อยู่ในช่วงประมาณ 2,000-12,700 เชื่อมต่อกันเป็นสายยาวด้วยพันธะ     
β-1, 4 glycosidic จากการศึกษาโดยใช้การหักเหรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction) โมเลกุลของ
เซลลูโลสอยู่ในลักษณะเป็นเส้นยาวเรียงขนานกัน แต่ละเส้นจะเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจน รวมกัน
อยู่เป็นมัดมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ เรียกว่าไฟบริล (fibril) (Esa et al., 2014) 
 

 
ภาพที่ 1 สูตรโครงสร้างของแบคทีเรียลเซลลูโลส 
ที่มา: Kennedy (1988) 

 
  โครงสร้างของเซลลูโลสมี 2 รูปแบบ ประกอบด้วยในรูปแบบอัลฟา (Cellulose I α) และ
รูปแบบเบต้า (Cellulose I β) แบคทีเรียเซลลูโลสมีรูปแบบอัลฟาเป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 60 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างของพืชชั้นสูงที่มีโครงสร้างแบบเบต้าเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่ง
โครงสร้างจะมีความแข็งแรงกว่าแบบอัลฟา โครงสร้างทั้งสองแบบนี้จะพันกันเป็นเกลียว รวมตัวเป็น
เส้นสายไมโครไฟบริลที่มีขนาดแตกต่างกัน ขนาดเส้นใยไมโครไฟบริลของแบคทีเรียเซลลูโลสมีขนาด
เล็ก มีความกว้าง 100 นาโนเมตร และหนา 3-8 นาโนเมตร มีขนาดเล็กกว่าเส้นใยของพืชชั้นสูงและ
เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic fiber) ประมาณ 10-1,000 เท่า และ 100 เท่า ตามล าดับ (Cousins 
and Brown, 1995) ดังภาพที่ 2  
 

 

ตัวอย่างที่ 12 การตรวจเอกสาร 
  18 ตัวหนา 

เว้น 1 บรรทัด  

เว้น 1 บรรทัด  

เว้น 1 บรรทัด  
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ภาพที่ 2 ขนาดของเส้นใยแบคทีเรียลเซลลูโลสเปรียบเทียบกับเส้นใยจากแหล่งอ่ืนๆ 
ที่มา: Yoshinaga et al. (1997) 
 

มีการศึกษาพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของแบคทีเรียลเซลลูโลสประกอบด้วย น้ า ไขมัน 
สารเยื่อใย โปรตีน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต ปริมาณ 0.06, 94.6, 1.15, 0.84, 0.10 และ 3.2 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Guzman et al., 1982) นอกจากนี้ยังพบแร่ธาตุต่างๆ ประกอบด้วยแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส และไนอาซีน ปริมาณ 0.520, 0.570 และ 0.022 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (สมคิด, 2530)  

 
         1.2 แบคทีเรียท่ีผลิตวุ้นเซลลูโลส (Cellulose Bacteria) 
  เชื้อแบคทีเรียที่ได้รับความสนใจในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสในระดับอุตสาหกรรมมี
หลายชนิด แต่ส่วนใหญ่เป็น Acetobacter sp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมลบจัดอยู่ ในวงศ์ 
Acetobacteraceae ส่วนสายพันธุ์ที่ส าคัญและใช้ในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสกันอย่างกว้างขวาง 
คือ A. xylinum, A. hansenii, และ A. acetigenum ส าหรับ A. aceti subsp., A. xylinum เซลล์
มีลักษณะรูปร่างรีจนถึงเป็นท่อน อาจเป็นท่อนตรงหรือโค้ง เซลล์เดี่ยว เป็นคู่ หรือต่อกันเป็นสาย 
ขนาดเซลล์กว้างประมาณ 0.6-0.8 ไมครอน ยาวประมาณ 1.0-4.0 ไมครอน และอาจพบในลักษณะ
กลม ยืดยาว (Elongation) บวม (Swollen) รูปกระบอง (Clup Shape) หรือเป็นเส้นสาย 
(Filamentous) เคลื่อนที่ได้โดยแฟลกเจลลารอบเซลล์หรือแฟลกเจลลาที่ขั้วเซลล์หรือไม่เคลื่อนที่ ไม่
สร้างเอนโดสปอร์ (Endospore) โคโลนีของเชื้อ Acetobacter sp. มีสีชมพูเนื่องจากมีการ
สังเคราะห์สารพอร์ไฟรินส์ ต้องการอากาศ (Aerobic) มีเมตาโบลิซึมจากการหายใจด้วยออกซิเจน 
(Bielecki et al., 2014) 
 
2. การผลิตวุ้นเซลลูโลสโดยเชื้อแบคทีเรีย A. xylinum 
 ลักษณะการผลิตวุ้นเซลลูโลสโดยเชื้อ A. xylinum เป็นแบบ Growth Associated  มีลักษณะ
ส าคัญคือการเจริญเติบโตและการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสเกิดพร้อมกัน โดยในระหว่างช่วงการ
เจริญเติบโต (Trophophase) แบคทีเรียลเซลลูโลสจะมีการเพ่ิมจ านวนเซลล์เป็นจ านวนมากและมี
การผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสออกมาน้อย ในช่วงผลิตผลิตภัณฑ์คือ แบคทีเรียลเซลลูโลส 
(Idiophase) จะมีการเจริญของเซลล์เพียงเล็กน้อย แต่มีการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสสูงสุด ส าหรับ
การผลิตต่างๆ (Ishikawa et al., 1995) ในการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสแบ่งออกเป็น 2 วิธี หลัก 
ดังนี้ 
 2.1 การหมักบนอาหารเหลว (Liquid Surface Culture) 

การหมักวิธีนี้โดยทั่วไปใช้น้ ามะพร้าว ซึ่งเป็นวัตถุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารและภาชนะที่ใช้หมักเป็นถาดอลูมิเนียมหรือพลาสติกผิวเรียบ อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนโดยใช้น้ าตาลซูโครสให้มีความเข้มข้น 
5-10 เปอร์เซ็นต์ และค่า pH เริ่มต้นปรับด้วยกรดอะซิติกเข้มข้นให้อยู่ในช่วงค่า pH 4.0-5.0 ธาตุอาหาร
อ่ืนๆ ที่เติม เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 (วราวุฒิ และคณะ, 2533) หรือได-แอมโมเนียมฟอสเฟต 
(NH4)2HPO4 (Lapus et al., 1967) ส าหรับเป็นแหล่งสารอาหารไนโตรเจน (N-source) การฆ่าเชื้อ

เว้น 1 บรรทัด  

เว้น 1 บรรทัด  
ตัวอย่างที่ 12 การตรวจเอกสาร (ต่อ) 

ตัวอย่างที่ 12 การตรวจเอกสาร (ต่อ) 
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ใช้วิธีการต้มให้เดือด เมื่ออาหารเย็นลงเทอาหารเลี้ยงเชื้อลงในถาดอลูมิเนียมหรือพลาสติกผิวเรียบ 
ให้มีระดับความลึก 10-15 เซนติเมตร คลุมภาชนะด้วยผ้าขาวบางที่ฆ่าเชื้อแล้ว ห้องบ่มเชื้อรมควันฆ่า
เชื้อด้วยไซยาไนด์ก่อนการหมัก 2-3 วัน ห้องมีการระบายอากาศ จากนั้นใส่กล้าเชื้อที่มีอายุ 24 
ชั่วโมง ประมาณ 10-40 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการหมัก 7-14 วัน แบคทีเรียจะผลิตแบคทีเรียล
เซลลูโลสบนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อมีลักษณะสีขาวครีม มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวและแน่นและที่
ส าคัญ คือ มีปริมาณแบคทีเรียลเซลลูโลสสูง มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น วุ้นสวรรค์ วุ้นมะพร้าว และเห็ด
รัสเซีย (วราวุฒิ และคณะ, 2536) 
 
         2.2 การหมักในอาหารเหลว (Submerged Culture) 

     การหมักแบคทีเรียลเซลลูโลสให้ได้ปริมาณมากสามารถท าได้โดยการผลิตในถังหมัก
เพราะมีการควบคุมอุณหภูมิ การให้อากาศ การกวนและระยะเวลาการหมักที่แน่นอน เป็นต้น  
(Lapus et al., 1967) 
 
3. การสังเคราะห์เซลลูโลส 
 กลไกการสังเคราะห์แบคทีเรียลเซลลูโลสของเชื้อ A. xylinum มีความคล้ายคลึงกับ
เซลลูโลสของพืชชั้นสูง ในระหว่างการสังเคราะห์แบคทีเรียลเซลลูโลส แบคทีเรียต้องการอากาศและ
แหล่งคาร์บอนเพ่ือประสานโครงสร้างของแบคทีเรียลเซลลูโลสในปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่น 
(Polymerization) การสังเคราะห์เซลลูโลสจากสารตั้งต้น มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลาย
ขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาและโปรตีนควบคุมเป็นจ านวนมาก การสังเคราะห์
เซลลูโลสของ A. xylinum จัดเป็นกระบวนการเมทาบอลีซึมขั้นสุดท้ายของการใช้ประโยชน์จาก
คาร์บอน โดยเกี่ยวข้องกับ Pentose Phosphate Cycle หรือ Krebs Cycle ควบคู่ไปกับ
กระบวนการ Gluconeogenesis แบคทีเรียดังกล่าวจัดเป็นแบคทีเรียกรดอะซิติก (Acetic Acid 
Bacteria) จึงไม่มีกระบวนการ glycolysis เนื่องจากไม่สามารถสังเคราะห์เอนไซม์ 
Phosphofructose Kinase  (Ross et al., 1991) 
 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์เซลลูโลสโดยแบคทีเรีย                         
 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ ตลอดจนการสังเคราะห์แบคทีเรียลเซลลูโลสของ
เชื้อ A. xylinum มีดังต่อไปนี้ 
 4.1 สารอาหารคาร์บอน (C-Source) 
   คาร์บอนเป็นธาตุที่มีความส าคัญในการสังเคราะห์เซลล์และพลังงาน โดยทั่วไปจุลินทรีย์
ที่เจริญในสภาวะที่ไม่มีอากาศจะใช้แหล่งคาร์บอนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ในการสังเคราะห์เซลล์ 
ส่วนแบคทีเรียที่เจริญในสภาวะที่มีอากาศจะใช้แหล่งคาร์บอนประมาณ 50-55 เปอร์เซ็นต์ ในการ
สังเคราะห์เซลล์ (Stabury and Whitaker, 1984) สารอาหารคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการผลิต
แบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ A. xylinum เช่น น้ าตาลกลูโคสและฟรุกโทส ตามล าดับ สารอาหาร
ไนโตรเจนอนินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์แบคทีเรียลเซลลูโลส เช่น แอมโมเนียมฟอตเฟสและ
แอมโมเนียมซัลเฟต (Hestrin et al., 1947) 
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 4.2 แหล่งไนโตรเจนและสารอาหารอ่ืนๆ 
               เซลล์แบคทีเรียมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 8-10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักแห้ง 
ความต้องการไนโตรเจนของแบคทีเรียแต่ละชนิดแตกต่างกันไป แบคทีเรียบางสายพันธุ์สามารถ
เจริญเติบโตได้ในสารอาหารที่มีสารไนโตรเจนอนินทรีย์ ( Inorganic Nitrogen) แต่บางสายพันธุ์
ต้องการสารไนโตรเจนอินทรีย์ (Organic Nitrogen) แหล่งไนโตรเจนอนินทรีย์ที่ส าคัญเป็นสาร
ประเภทก๊าซแอมโมเนียม เกลือแอมโมเนียมและไนเตรท ส าหรับแอมโมเนียมซัลเฟต ปกติเมื่อ
แอมโมเนียม (NH4

+) ถูกใช้ไปจะท าให้ค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อจะเป็นกรดเพราะจะเกิดการสะสม
อนุมูลซัลเฟต (SO4

-2) ขึ้น ส่วนก๊าซแอมโมเนียมและไนเตรทเมื่อถูกเมตาโบไลท์และท าให้เกิดสภาวะ
ที่เป็นด่างในอาหารเลี้ยงเชื้อ (Stabury and Whitaker, 1984)  
 
         4.3 อุณหภูมิ 

     อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการเจริญของเชื้อและการผลิตวุ้นเซลลูโลส มีงานวิจัย
หลายงานได้ศึกษาเรื่องของอุณหภูมิ เช่น Krusong and Yoshida (1995) พบว่าอุณหภูมิเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญมีผลต่อการเจริญเติบโตและการผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลส ในการผลิตสารโพลีแซคคาไรด์ของ
เชื้อ Escherichia coli โดยท าการหมักที่อุณหภูมิ 20 และ 37 องศาเซลเซียส พบว่าที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ที่แบคทีเรียสังเคราะห์ขึ้นจะต่ ากว่าการหมักที่อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียส 

 
 4.4 อัตราการให้อากาศ 

     อัตราการให้อากาศมีผลต่อการสังเคราะห์แบคทีเรียลเซลลูโลสของเชื้อ A. xylinum ซึ่งมี
รายงานของ Krusong and Yoshida (1995) พบว่าปริมาณการให้อากาศและปริมาณออกซิเจนมีผล
ต่อการสังเคราะห์แบคทีเรียลเซลลูโลสของเชื้อ A. xylinum โดยมีผลกับปริมาณพลังงานที่สร้างขึ้น
จากกระบวนการเมตาโบลิซึมของเซลล์  

 
         4.5 ค่า pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อ 

  โดยปกติค่า pH ที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อ A. xylinum อยู่ที่ประมาณ 4.0-5.0 ซึ่งมี
รายงานของ Alaban (1962) ได้ศึกษาผลของค่า pH เริ่มต้นของอาหารเลี้ยงเชื้อ ในการเพาะเลี้ยง
เชื้อ A. xylinum พบว่าค่า pH 4.0-5.0 เป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการผลิต
แบคทีเรียลเซลลูโลส ที่ค่า pH 3.0 การเจริญเติบโตของเชื้อจะลดลงและที่ค่า pH มากกว่า 8.0 เชื้อ
จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้  Mosaoka et al. (1993) รายงานว่าค่า pH เริ่มต้นของอาหารเลี้ยง
เชื้อเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องมีการควบคุมก่อนการหมัก เพ่ือให้ได้สภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
และการผลิต 
 
5. เงาะ 

 เงาะ มีชื่อสามัญว่า Rumbutan มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Nephelinum lappaceum L. 
และมีชื่อวงศ์ว่า Sapindaceae เงาะเป็นพืชยืนต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ผลเงาะจะมีสีเขียวเมื่อดิบ
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แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดหรือสีแดงปนชมพูเมื่อสุกแล้วส่วนเปลือกของเงาะจะมีขนอ่อนสีแดงขึ้นอยู่
รอบๆทั่วทั้งผล ส่วนเนื้อภายในขนเงาะจะมีสีขาวชุ่มน้ ามีรสหวานอร่อยเงาะเป็นผลไม้ในเขตร้อนที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย (กระยาทิพย์ , 
2537) 
         5.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
              เงาะเป็นพืชยืนต้นอยู่ในวงศ์ Sapindaceae  มีระบบรากแบบรากแก้วที่เกิดจากเมล็ด
หยั่งลึกลงไปในดิน ท าหน้าที่ยึดล าต้นให้แข็งแรง ต่อจากรากแก้วจะเป็นรากแขนง และรากอีกชนิด
หนึ่งเรียกว่ารากฝอย ท าหน้าที่ดูดซับน้ าอาหารล าเลียงขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของล าต้น ลักษณะล าต้น
จะแตกกิ่งก้านสาขามาก มีความสูงประมาณ 15-25 เมตร เปลือกสีเทาอมน้ าตาลเข้ม กิ่งเล็กกลมสี
น้ าตาลอมแดงคล้ า มีลักษณะใบเป็นใบรวม มีจ านวนใบย่อย 2-4 คู่ ฐานก้านใบหนาในขณะที่ยังอ่อน
จะมีขน รูปร่างเป็นรูปโล่ยาวหรือรูปไข่หัวกลับ ฐานแหลมปลายมน ขอบใบเรียวสีเขียวอมเหลือง เส้น
กลางใบขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดมีจ านวนเส้นใบประมาณ 6-15 คู่ ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง
และซอกใบ ลักษณะของช่อดอกจะตั้งตรงแตกแขนงและจะมีจ านวนดอกอยู่มาก เมื่อดอกได้รับการ
ผสมเกสรก็จะเกิดเป็นผลรวมกันอยู่เป็นช่อ ลักษณะของผลค่อนข้างกลมสีแดง บางพันธุ์มีสีแดงปน
เหลือง ขนาดของผลจะมีความยาวประมาณ 3.5-8 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร 
ขนสั้นหรือขนยาวขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ เนื้อในมีลักษณะใสอ่อนนุ่มหรือเป็นสีขาวอมเหลืองห่อหุ้ม
เมล็ดอยู่ ซึ่งเมล็ดจะมีลักษณะเป็นรูปแบนยาวรี หรือบางครั้งกลมเป็นรูปไข่ ผิวนอกของเมล็ดจะหุ้ม
ด้วยผิวเปลือกบางๆ สีน้ าตาลอ่อน ห่อหุ้มเนื้อเยื่อในเมล็ดที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีลักษณะรูปร่าง
ไม่แน่นอน (เกียรติเกษตร, ม.ป.ป.)  
 
         5.2 สายพันธุ์เงาะ 

     พันธุ์เงาะที่ปลูกในประเทศมีหลายพันธุ์ แต่พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบันได้แก่พันธุ์
โรงเรียน และพันธุ์สีชมพู โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 5.2.1 พันธุ์โรงเรียน 
            เป็นเงาะที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาสูงกว่าเงาะพันธุ์สีชมพู มีผิว

สีแดงเข้ม โคนขนมีสีแดง ปลายขนสีเขียว เนื้อหนาแห้ง และล่อนออกจากเมล็ดได้ง่าย เป็นพันธุ์ที่
ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดีแต่มีข้อเสียคือ อ่อนแอต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ในกรณีที่ขาดน้ า
ในช่วงของผลอ่อนผลจะแตกหรือร่วงหลนเสียหายได้ มากกว่าเงาะพันธุ์สีชมพู                
 5.2.2 พันธุ์สีชมพู 

   เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย มีการเจริญเติบโตดี ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพฟ้า 
อากาศ ให้ผลดก มีผิวและขนเป็นสีชมพูสด เนื้อหนา ฉ่ าน้ า ให้ผลดก แต่มีข้อเสียคือ บอบช้ าง่าย ไม่
ทนทานต่อการขนส่งรวมทั้งไม่เป็นต้องการของตลาดบางแห่งจึงท าให้เงาะพันธุ์สีชมพูมีราคาค่อนข้าง
ต่ าการตัดสินใจ เลือกปลูกเงาะพันธุ์ใดนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกร และสภาพพ้ืนที่
โดยเฉพาะในปัจจัยที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ า และตลาดเป็นส าคัญ 
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5.2.3 พันธุ์สีทอง 
 เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย มีการเจริญเติบโตดีที่สุด การแตกทรงพุ่มดีมากล าต้นเกลี้ยง 

ใบค่อนข้างยาวและใหญ่ ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือ ผลใหญ่มากขนยาวแข็ง สีสวย สีของขน
และเปลือกเมื่อสุกมีสีแดงเข้ม และเมื่อสุกงอมเต็มที่โคนขนจะแดงปลายขนสีเขียวตองอ่อน เนื้อมีสี
ขาวค่อนข้างใส เนื้อล่อนจากเมล็ด แต่มีเปลือกเมล็ดติดเนื้อบ้าง เมื่อเก็บจากต้นใหม่ๆจะมีรสหวาน
อมเปรี้ยวเล็กน้อย แต่ถ้าทิ้งไว้ 1-2 คืน จะมีรสหวานแหลมข้ึนและมีกลิ่นหอม 

5.2.4 พันธุ์น้ าตาลกรวด 
  เป็นพันธุ์เตี้ย มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า ขนาดทรงพุ่มเตี้ยกว่าพันธุ์สีทองและ
พันธุ์โรงเรียนมาก ซึ่งนับว่าสะดวกแก่การดูแลรักษา ลักษณะใบมีขนาดกลาง ปลายใบค่อนข้างมน สี
เขียวเข้มเป็นมัน มีลักษณะคล้ายเงาะโรงเรียน เมื่อเริ่มสุกผิวเปลือกจะมีสีเหลืองเข้มโคนขนสีชมพู 
และส่วนปลายขนมีสีเขียวอ่อนอมเหลือง เมื่อสุกเต็มที่ที่โคนขนจะขยายห่างกันและค่อนข้างแข็ง
ทนทานต่อการขนส่ง เนื่องจากมีเปลือกหนา เนื้อมีสีขาวขุ่นและมีรอยย่น ลักษณะของเมล็ดแบน
ค่อนข้างกว้างและสั้น เมล็ดมีสีขาวอมเหลืองคล้ายงาช้าง  

5.2.5 พันธุ์บางยี่ขัน 
 เป็นเงาะพันธุ์ดั้งเดิมของภาคกลาง ปลูกง่ายทรงพุ่มใหญ่สูง กิ่งเหนียว ผลขนาด
กลางสีแดงอมเหลือง ผลไม่ตก ส่วนใหญ่เนื้อหนาไม่ค่อยล่อน มีรสหวานอมเปรี้ยว ปัจจุบันไม่ค่อย
นิยมปลูก  

5.2.6 พันธุ์เจ๊ะมง 
เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกทางภาคใต้ เช่น สงขลา ปัตตานีและนราธิวาส เป็นพันธุ์หนัก

กว่าพันธุ์อ่ืนๆ ปลูกยากให้ผลไม่ดกลักษณะใบมีขนาดปานกลางปลายใบงอเล็กน้อย ผลสีแดงสด รส
หวาน กรอบ เนื้อไม่แฉะ  

5.2.7 พันธุ์ซาลังงอ 
  เป็นเงาะพันธุ์ที่นิยมปลูกทางภาคใต้ปลูกยากให้ผลช้า และผลดกน้อยกว่าเจ๊ะมง 

ลักษณะโดยทั่วไปใบค่อนข้างใหญ่ ผลขนาดใหญ่ยาวขนสีแดงอมชมพู แต่ขนาดผลใหญ่กว่า เนื้อหนา 
ล่อนกรอบ รสออกหวานอมเปรี้ยว (อิทธิฤทธิ์, 2546) 
 
 5.3 คุณค่าทางอาหารของเงาะ 

     เงาะเป็นผลไม้อีกชนิดที ่ม ีขายกันอยู ่ทั ่วไป เป็นผลไม้รสหวานและอมเปรี ้ยว
รับประทานเงาะสดสามารถแก้อาการท้องร่วงชนิดรุนแรงได้ผลดี นอกจากนี้ผลเงาะน ามาต้มน าน้ าที่
ได้มาเป็นยาแก้อักเสบ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รักษาอาการอักเสบในช่องปาก และโรคบิดท้องร่วง มีข้อ
ควรระวัง คือเม็ดในของเงาะมีพิษแม้ว่าจะเอาไปคั่วจนสุกแล้ว แต่ถ้ารับประทานมากเกินไปจะมีอาการ
ปวดท้อง เวียนศีรษะมีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ดังนั้นไม่ควรจะรับประทานเม็ด (เกียรติเกษตร, ม.ป.ป.) 
 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         ศิริวรรณ  และคณะ (ม.ป.ป.)  ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเซลลูโลสในน้ ามะเกี๋ยง
โดยใช้เชื้อ A. xylinum Agr 60 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปริมาณน้ าตาล ปริมาณเชื้อเริ่มต้น ผล

ตัวอย่างที่ 12 การตรวจเอกสาร (ต่อ) 

เว้น 1 บรรทัด  
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ของแสง การเลี้ยงในสภาวะนิ่งเปรียบเทียบกับสภาวะเขย่า ผลที่ได้พบว่า ปริมาณน้ าตาลที่เหมาะสม 
คือ 12 องศาบริกซ์ ให้เซลลูโลสหนา 2.3 เซนติเมตร ปริมาณเชื้อเริ่มต้นที่ 5, 7 และ 10 เปอร์เซ็นต์ 
(ปริมาตรต่อปริมาตร) ให้ผลไม่ต่างกัน ส าหรับการเลี้ยงในสภาวะที่มีแสงจะให้ผลผลิตดีกว่าในสภาวะ
มืด โดยมีความหนาของเซลลูโลสอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตร ส่วนในสภาวะมืดจะมีความหนาเพียง 1.1 
เซนติเมตร และการเลี้ยงในสภาวะนิ่งจะให้ผลผลิตของเซลลูโลสมากกว่าในสภาวะเขย่าโดยมีน้ าหนัก
แห้งเฉลี่ย 58.15 กรัมต่อลิตร ในขณะที่การเลี้ยงในสภาวะเขย่าจะมีน้ าหนักแห้งเพียง 12.1 กรัมต่อ
ลิตร 
         อนันต์ และคณะ (ม.ป.ป.) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์จากกากน้ าตาล โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นสวรรค์โดยใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบด้วย
แบคทีเรีย A. xylinum จากผลการทดลองพบว่า พบว่า แบคทีเรียจะสร้างแผ่นวุ้นได้ดีในกากน้ าตาล
ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ ทั้งหมดเท่ากับ 12 องศาบริกซ์ pH 5.0 แอมโมเนียมซัลเฟต
ความเข้มข้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ และใช้ปริมาณหัวเชื้อเริ่มต้น 10 เปอร์เซ็นต ์
         พรทิพย์ และปราณี (ม.ป.ป.) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตวุ้นสวรรค์จากสมุนไพร โดย
ท าการศึกษาพืชทั้งหมด 3 ชนิดได้แก่ แตงโม ฝรั่งและมะละกอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ หาสภาวะ
ปริมาณน้ าตาลที่เหมาะสม  และทดสอบการยอมรับสภาวะที่ดีที่สุดของวุ้นน้ าผลไม้เปรียบเทียบกับ
วุ้นน้ ามะพร้าว พบว่า ความหนาแผ่นเซลลูโลสที่ผลิตได้สูงสุดของแตงโม (น้ าตาล 7 เปอร์เซ็นต์) หนา 
1.510 เซนติเมตร ฝรั่ง (น้ าตาล 7 เปอร์เซ็นต์) หนา 1.275 เซนติเมตร และมะละกอ (น้ าตาล 6 
เปอร์เซ็นต์) หนา 1.470 เซนติเมตร การทดสอบการยอมรับสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของเซลลูโลสที่ได้
จากน้ าผลไม้แต่ละชนิดน ามาเปรียบเทียบกับเซลลูโลสที่ได้จากน้ ามะพร้าว โดยการชิมพบว่า 
เซลลูโลสที่ได้จากแตงโมได้รับการยอมรับใกล้เคียงกับน้ ามะพร้าว 
         วราวุฒิ (2536) ศึกษาการผลิตเซลลูโลสจากน้ าหางนมโดยใช้เชื้อแบคทีเรีย Acetobacter 
xylinum พบว่าน้ าหางนมที่เหมาะสมคือ น้ าหางนมที่ผ่านการแยกตะกอนภายหลังจากการฆ่าเชื้อ 
ส่วนสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตที่เหมาะสมประกอบด้วย ความเข้มข้นของน้ าตาล 7.5 เปอร์เซ็นต์ 
กรดอะซิติก 4 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณหัวเชื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ ท าการหมักในขวดบรรจุน้ าหมัก 150 
มิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 7 ถึง 14 วัน ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส จะได้วุ้นเซลลูโลสที่มีความหนา
และน้ าหนักสูงสุด เมื่อน าวุ้นมาวิเคราะห์ทางเคมีหาปริมาณเซลลูโลส เถ้า ความชื้น พบว่ามีค่าเท่ากับ 
2.92-5.64, 0.1-0.19 และ 96-95.4 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ภายหลังจากการหมัก 7 ถึง 14 วัน 
ในขณะที่ไม่มีการเสริมลิกนินในวุ้นที่สร้างขึ้นมาจาก A. xylinum            
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1.  อุปกรณ์ 
1.1 เนื้อเงาะ 
1.2 น้ ากลั่น 
1.3 น้ าตาลทรายขาว 
1.4 Sodium Hydroxide (NaOH) ยี่ห้อ Calo Erba 
1.5 Phenolphthalein ยี่ห้อ Lobal Chemie 
1.6 Acetic Acid ยี่ห้อ Rankem 
1.7 Sodium Chloride (NaCl) 0.1 N 0.5 N ยี่ห้อ Calo Erba 
1.8 อุปกรณ์เครื่องแก้ว 
1.9 อุปกรณ์เครื่องครัว 
1.10 เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ (Hand Refractometer) ยี่ห้อ Atago 
1.11 เครื่องปั่นอาหาร รุ่น HR20202 ยี่ห้อ Philip  
1.12 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง รุ่น CP3202S ยี่ห้อ Sartorius 
1.13 ส าลี 
1.14 ผ้าขาวบาง 
1.15 กระดาษและยางรัด 
1.16 อุปกรณ์วิเคราะห์ทางกายภาพ (ไม้บรรทัด เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง รุ่น TB-214 

 ยี่ห้อ Denver Instrument) 
1.17 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) รุ่น pH/Ion S220 ยี่ห้อ Seven Compact 
1.18 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) ยี่ห้อ Binder 
1.19 ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) รุ่น ULM 500 ยี่ห้อ Binder  
1.20 อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water Baths) รุ่น DH-60-110 ยี่ห้อ Digital Heat  

 
2. วิธีการ 

2.1 การเตรียมหัวเชื้อ Acetobacter  xylinum 
 เตรียมน้ าเงาะ 500 มิลลิลิตร ที่มีการเจือจางให้มีค่าของแข็งที่ละลายได้ 12 องศาบริกซ์ 
(โดยเนื้อเงาะ 1 กิโลกรัม น ามาปั่นรวมกับน้ ากลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร กรองเอาแต่น้ า) เติม
แอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4 0.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักต่อปริมาตร) แล้วปรับ pH ให้ได้ 4.5 ด้วย
กรดอะซิติก ตวงน้ าเงาะที่เตรียมแล้วปริมาณ 100 มิลลิลิตร น าไปใส่ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร 
จ านวน 5 ฟลาสก์ น าไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติม
หัวเชื้อ A. xylinum 10 เปอร์เซ็นต์ ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน  จะเกิดแผ่นวุ้นที่ผิวหน้าของ
น้ าเงาะ 
 
 

ตัวอย่างที่ 13 อุปกรณ์และวิธีการ 

เว้น 1 บรรทัด  

เว้น 1 บรรทัด  
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2.2 การศึกษาปริมาณของแข็งท้ังหมดที่ละลายได้ (Total Soluble Solid, TSS) 
น าน้ าเงาะมาท าการเจือจางให้มีค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ 8, 10, 12 และ 14 องศา 

บริกซ์ ด้วยน้ ากลั่น เติม (NH4)2SO4 0.5 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักต่อปริมาตร) แล้วปรับ pH ให้ได้ 4.5 
ด้วยกรดอะซิติก แบ่งน้ าเงาะที่มีการปรับค่าเรียบร้อยแล้วใส่หลอดพลาสติกฝาเขียว  โดยเทหลอดละ 
20 มิลลิลิตร น าไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติมหัว
เชื้อ A. xylinum 10 เปอร์เซ็นต์  หมักไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 14 วัน ท าการตรวจทุก 2 วัน เก็บ
แผ่นวุ้นที่ได้จากการหมักไปวัดความหนาและน้ าหนักแห้ง  
 

2.3 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ท า

การทดลอง 3 ซ้ า วิเคราะห์ความแปรปรวนของผลการทดลองโดยใช้ Analysis of Variance 
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  
 

2.4 สถานที่ทดลอง 
 ห้องปฏิบัติการกลางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
2.5 ระยะเวลาการทดลอง 
 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

 
 

เว้น 1 บรรทัด  

เว้น 1 บรรทัด  

เว้น 1 บรรทัด  

ตัวอย่างที่ 13 อุปกรณ์และวิธีการ (ต่อ) 
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ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยงปลายี่สกเทศ       
โดยเปรียบเทียบสัดส่วนที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คืออัตราทดแทนที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 
เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยปลายี่สกเทศที่น ามาทดลองมีน้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น 
2.579±0.328 กรัม และความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 5.835±0.347 เซนติเมตร ปรากฏผลการ
ทดลองดังนี ้
 
1. การเจริญเติบโตด้านน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) 
 การเจริญเติบโตด้านน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม) ของปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีการ
ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 (0:100), 25 (25:75), 50 (50:50), 75 (75:25) และ 
100 (100:0) เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 5.845±0.821, 5.639±0.143, 4.522±0.505, 4.498±0.391 
และ 3.910±0.080 กรัม ตามล าดับ โดยปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้ง
ทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยดีที่สุด รองลงมาได้แก่ 25 50 75 และ 
100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน าน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยของปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีการใช้ผัก
กระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับแตกต่างกันดังกล่าว มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางที่ 3) (ภาพที่ 3) (ตารางภาคผนวกที่ 1) 
กล่าวคือ ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 
เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่สกเทศท่ีเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้
ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วย
สูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยไม่
แตกต่างจาก ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 
เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร า
ละเอียดที่ระดับ 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่สกเทศที่เลี้ยง
ด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่าง
จากปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 และ 25 
เปอร์เซ็นต์ ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 75 
เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตร
อาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 และ 25 เปอร์เซ็นต์ และปลายี่สกเทศที่
เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิม
เฉลี่ยไม่แตกต่างจาก ปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่
ระดับ 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบด
แห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 และ 25 เปอร์เซ็นต ์

ตัวอย่างที่ 14 ผลการทดลอง ตัวอย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่อ) 

เว้น 1 บรรทัด  
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ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตด้านน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของปลายี่สก
เทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดแตกต่างกัน 5 
ระดับ เป็นเวลา 60 วัน 

อัตราการทดแทน (ผักกระฉูด : ร า) น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรัม) 
0 เปอร์เซ็นต์ (0 : 100) 5.845±0.821a 
25 เปอร์เซ็นต์ (25 : 75) 5.639±0.143a 
50 เปอร์เซ็นต์ (50 : 50) 4.522±0.505b 
75 เปอร์เซ็นต์ (50 : 25) 4.498±0.391b 
100 เปอร์เซ็นต์ (100 : 0) 3.910±0.080b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ก ากับค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่ต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) 

 
 

 
ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตด้านน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย (กรัม) ของปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยผักกระฉูดบดแห้ง

ทดแทนร าละเอียดในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน 5 ระดับ เป็นเวลา 60 วัน 
  

5.845 ± 0.821 5.639 ± 0.143 
4.522 ± 0.505 4.498 ± 0.391 

3.910 ± 0.080 

น้ า
หน

ักเ
พิ่ม

เฉ
ลี่ย

 (ก
รัม

) 
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ตารางท่ี 1 การแพร่กระจายของแมลงวันทอง Bactrocera tuberculata และแมลงวันทองสปีชีส์ 

 อ่ืนจากผลกระโดนในธรรมชาติ 

สถานที่เก็บ 
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

จ านวน
ผล 

จ านวน
ดักแด้ 

จ านวนและชนิดของแมลงวัน
ทองจากดักแด้ 

BA BC BD BT 
จังหวัดตรัง        
   อ าเภอรัษฎา        
       ต าบลควนเบา  15/03/55 10 1021 - - - 842 
       ต าบลเขาไผ ่ 18/03/55 28 390 - - - 378 
       ต าบลหนองบัว 17/03/55 13 512 - - - 498 
        
จังหวัดนครศรีธรรมราช        
   อ าเภอจุฬาภรณ์        
       ต าบลทุ่งโพ 20/03/55 23 66 - - - 64 
        
จังหวัดชุมพร        
   อ าเภอท่าแซะ 23/04/54 4 48 - - - 26 
   อ าเภอทุ่งตะโก 08/05/54 30 166 - - - 121 
        
จังหวัดระนอง        
   อ าเภอละอุ่น 24/04/54 20 93 - - - 77 
   อ าเภอเมืองระนอง 11/05/54 24 92 - - - 9 
        
จังหวัดสตูล        
   อ าเภอควนโดน 07/05/54 16 84 6 - - 73 
   อ าเภอเมืองสตูล 09/05/54 13 127 - - - 115 
   อ าเภอท่าใหม่ 09/05/54 3 17 - - - 17 
        
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี        
   อ าเภอไชยา 31/05/54 9 146 - - - 124 
        
จังหวัดสระบุรี        
   อ าเภอเมืองสระบุรี        
       ต าบลพุแค 25/03/54 2 115 - - - 74 
 

ตัวอย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่อ) 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

สถานที่เก็บ 
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

จ านวน
ผล 

จ านวน
ดักแด้ 

จ านวนและชนิดของแมลงวัน
ทองจากดักแด้ 

BA BC BD BT 
จังหวัดเชียงใหม่        
   อ าเภอแม่ริม 23/06/54 5 40 - - - 37 
        
จังหวัดสกลนคร        
   อ าเภออากาศอ านวย 7/06/54 50 750 - - - 730 
หมายเหตุ: BA = Bactrocera albistrigata 

BD = Bactrocera dorsalis  
BC = Bactrocera correcta 
BT = Bactrocera tuberculata 

ตัวอย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่อ) 
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ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของหนอนใยผักวัยที่ 2 หลังจากกินใบกวางตุ้งที่ชุบสารสกัดใบแก่
ของยูคาลิปตัสที่เก็บเกี่ยวในฤดูกาลต่างๆที่สกัดด้วย acetone  
ความ
เข้มข้น 
(%) 

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต (% เฉลี่ย ± SD) 
ฤดูร้อน  ฤดูหนาว  ฤดูฝน 

ดักแด้ ตัวเต็มวัย  ดักแด้ ตัวเต็มวัย  ดักแด้ ตัวเต็มวัย 
0 91.1±7.8aA 91.1±92.9aA  91.1±7.8aA 91.1±92.9aA  91.1±7.8aA 91.1±92.9aA 

2 32.1±2.3aB 5.0±6.7aB  31.0±18.0aB 4.8±1.6aB  20.5±5.6aB 9.5±8.2cC 

4 9.5±8.2cC 1.7±22.aB  27.9±15.3aBC 1.7±2.2aB  17.0±10.1bcBC 0.0±0.0aB 

6 4.8±8.2cC 0.0±0.0aB  23.2±9.3aBC 4.8±1.6aB  14.5±0.4aBC 0.0±0.0aB 

8 8.9±7.8aC 0.0±0.0aB  11.4±2.5aBC 1.7±2.2aB  9.5±8.2aBC 0.0±0.0aB 

10 4.8±8.2 cC 0.0±0.0aB  6.7±2.9aC 4.2±5.6aB  4.2±7.2aC 0.0±0.0aB 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การรอดตายที่มีอักษรตัวพิมพ์เล็กเหมือนกันในแนวนอนและอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยโดย
วิธี DMRT (p≤0.05) 

         
 

ตัวอย่างที่ 14 ผลการทดลอง (ต่อ) 
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วิจารณ์ 
 

 จากการทดลองการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยง ปลายี่สกเทศที่
แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ สูตรที่ 1 ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ (0 : 
100) สูตรที่ 2 ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ (25 : 75) สูตรที่ 3 ใช้ผัก
กระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ (50 : 50) สูตรที่ 4 ใช้ผักกระฉูดบดแห้ง
ทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ (75 : 25) สูตรที่ 5 ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียด
ที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ (100 : 0) เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยปลายี่สกเทศที่ใช้ในการทดลองมี
น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 2.579±0.328 กรัม และความยาวเฉลี่ยเริ่มต้นเท่ากับ 5.835±0.347 
เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีผักกระฉูดบดแห้ง
ทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการทดลองดีที่สุด ทั้งน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย ความยาวเพ่ิม
เฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย โดยมีค่าเท่ากับ 5.845±0.821 กรัม 3.295±0.326 เซนติเมตร 
และ 0.123±0.028 กรัมต่อตัวต่อวันตามล าดับ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) กับปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารอ่ืน ส่วนอัตราการรอยตายเฉลี่ยพบว่า ปลายี่สกเทศ
ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการ
รอดตายสูงที่สุดแต่ไม่แตกต่างกับปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารสูตรอ่ืนๆ (p≥0.05) โดยมีอัตรา
การรอดตายเฉลี่ยเท่ากับ 91.113±12.618 เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่าปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตร
อาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย ความยาว
เพ่ิมเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p≥0.05) กับปลายี่สกเทศที่เลี้ยง
ด้วยสูตรอาหารที่ไม่มีการทดแทนร าละเอียดด้วยผักกระฉูดบดแห้ง (ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งผลการ
ทดลองในครั้งนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับ คณิสร และคณะ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาใช้เปลือก
ทุเรียนและเมล็ดทุเรียนบดแห้งทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารเลี้ยงปลาไน โดยใช้อาหารทดแทนที่
แตกต่างกัน 5 ระดับ ซึ่งพบว่า สูตรอาหารที่ทดแทนปลายข้าวที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการทดลอง
ที่ดีที่สุด และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับปลาไนที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร
ที่ใช้เปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนบดแห้งทดแทนปลายข้าวที่ระดับ 50,  75  และ 100 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากปลาไนเป็นปลาจ าพวกกินอาหารทั้งพืชและสัตว์ แต่ค่อนไปทางกินสัตว์จึงไม่สามารถใช้
คาร์โบไฮเดรตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลการทดลองในครั้งนี้มีความแตกต่างกับผลการทดลองของ 
ชูศักดิ์และรวิวรรณ (2559) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดในสูตรอาหาร
เลี้ยงปลาตะเพียนขาว โดยใช้อัตราการทดแทนที่แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0,  25,  50,  75 และ 100 
เปอร์เซ็นต์ และพบว่าสูตรอาหารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 50 
เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการทดลองดีท่ีสุด ทั้งในด้านน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย และอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) เฉลี่ย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) กับปลาตะเพียนขาวที่
เลี้ยงด้วยสูตรอาหารอ่ืน ส่วนอัตราการรอดตายเฉลี่ย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ในทางสถิติ (p≤0.01) โดยสูตรอาหารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ ระดับ 50 
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือสูตรอาหารที่มีการทดแทนที่ระดับ 100,  0,  
25 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และผลการทดลองนี้ยังพบว่ามีความแตกต่างกับผลการทดลองของ

ตัวอย่างที่ 15 วิจารณ์ ตัวอย่างที่ 15 วิจารณ์ (ต่อ) 

เว้น 1 บรรทัด  
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พันธ์ธิป (2557) ที่ทดลองใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารเลี้ ยงปลานิล โดยใช้
อัตราการทดแทนที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 0,  50,  75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสูตรอาหารที่ใช้
ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนปลายข้าวในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการทดลองดีที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับ
ปลานิลที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่มีการทดแทนที่ระดับอ่ืน (p≥0.05) ซึ่งสาเหตุที่ผลการทดลองมีความ
แตกต่างกันเช่นนี้ อาจเป็นเพราะปลาตะเพียนขาวและปลานิลเป็นปลาประเภทกินพืชที่กินได้ทั้ง
บริเวณผิวน้ า กลางน้ า และพ้ืนท้องน้ า ซึ่งสามารถได้รับสารอาหารในผักกระฉูดได้ดีกว่าปลายี่สกเทศ 
เพราะในธรรมชาติปลายี่สกเทศเป็นปลากินพืชค่อนไปทางกินพืชที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร โดยจะหากิน
บริเวณพ้ืนน้ าและกลางน้ าเป็นส่วนใหญ่ (วีรพงศ์, 2536) ซึ่งจากการสังเกตในระหว่างการทดลอง 
พบว่าสูตรที่มีการทดแทนด้วยผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดละลายน้ าได้ง่ายกว่าสูตรที่ไม่
ทดแทนผักกระฉูดในร าละเอียด ท าให้ตัวสารอาหารละลายไปกับน้ า ปลายี่สกเทศจึงได้รับสารอาหาร
ได้น้อยลง  
 ส าหรับคุณภาพน้ าตลอดการทดลอง โดยจะท าการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนที่จะท าการชั่ง
วัดขนาดของปลายี่สกเทศ ในทุก ๆ 14 วัน ทุกชุดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิตลอดการทดลอง        
อยู่ระหว่าง 27-29 องศาเซลเซียส ค่า DO ตลอดการทดลองอยู่ระหว่าง 3.006-5.496 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.4-7.3 ค่าปริมาณแอมโมเนีย (NH3-N) อยู่ระหว่าง 
0.00-0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าไนไตรท์ (NO2-N) อยู่ระหว่าง 0.00-0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทุก
ชุดการทดลองมีค่าคุณภาพน้ าที่เหมาะสม และมีค่าใกล้เคียงกัน คุณภาพน้ าจึงไม่น่าจะมีผลในด้าน
อัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโต ของปลายี่สกเทศ 
 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรื่องต้นทุนของอาหาร พบว่าการน าผักกระฉูดบดแห้งมาทดแทน       
ร าละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยงปลายี่สกเทศ สามารถน ามาเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต
อาหารให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถน าผักกระฉูดบดแห้งมาทดแทนในร าละเอียดได้ถึงระดับ 
25 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในสูตรอาหารที่ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 และ 25 
เปอร์เซ็นต์ ให้ผลการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p≥0.05) 
สามารถลดต้นทุนในการผลิตอาหารเลี้ยงปลายี่สกเทศได้เป็นอย่างดีจึงจะเห็นได้จากตารางที่ 8 ซึ่ง
พบว่า ในสูตรอาหารที่ไม่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียด (0 เปอร์เซ็นต์) จะมีต้นทุน
ค่าอาหารเท่ากับ 23.25 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้ามีการน าผักกระฉูดบดแห้งมาทดแทนร าละเอียดในสูตร
อาหารที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนค่าอาหารจะลดลงเหลือ 22.62 บาทต่อกิโลกรัม โดยลดลงไป 
0.63 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยก าจัด
ผักกระฉูดที่เป็นวัชพืชน้ า อีกด้วย 
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ผลและวิจารณ์ผล 

 
1. การศึกษาปริมาณของแข็งท้ังหมดที่ละลายได้ 

จากการศึกษาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ที่เหมาะสมในการผลิตวุ้นเซลลูโลสจากน้ า
เงาะ โดยเจือจางน้ าเงาะให้มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ 8 10 12 และ 14 องศาบริกซ์ ด้วย
น้ ากลั่น เติม (NH4)2SO4 ปริมาณ  0.5 เปอร์เซ็นต์ ปรับ pH เป็น 4.5 ด้วยกรดอะซิติก หมักโดยเชื้อ  
A. xylinum 10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 14 วัน เก็บตัวอย่างทุกๆ 2 วัน โดยเก็บแผ่นวุ้น
ที่ได้จากการหมักไปวัดความหนาและน้ าหนักแห้ง ดังตารางที่ 1-2  

ตารางที่ 1 ความหนาของวุ้นเซลลูโลสจากน้ าเงาะที่มีปริมาณของแข็งทั้ งหมดที่ละลายได้ที่ระดับ
 ต่างๆ (องศาบริกซ์)      

อายุการหมัก 
(วัน) 

ความหนา (เซนติเมตร) 
8 10 12 14 

0 0.00nsG±0.00 0.00nsE±0.00 0.00nsF±0.00 0.00nsE±0.00 
2 0.00nsG±0.00 0.00nsE±0.00 0.00nsF±0.00 0.00nsE±0.00 
4 0.27cF±0.02 0.39abD±0.07 0.31bcE±0.02 0.46aD±0.05 
6 0.37cE±0.04 0.52bC±0.04 0.50bD±0.01 0.61aC±0.04 
8 0.47bD±0.00 0.60aBC±0.06 0.59aCD±0.10 0.66aC±0.02 
10 0.53bC±0.01 0.68bB±0.16 0.70bC±0.01 0.90aB±0.12 
12 0.82bA±0.01 1.06aA±0.03 1.07aA±0.17 1.08aA±0.04 
14 0.77cB±0.03 1.05aA±0.06 0.90bB±0.07 1.13aA±0.09 

หมายเหตุ : อักษร abc ตามแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
     อักษร ABC ตามแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  
 ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายได้ในน้ าเงาะมีผลต่อการสร้างแผ่นวุ้น 
เซลลูโลส โดยความหนาของแผ่นวุ้นที่แบคทีเรีย A. xylinum สร้างจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อน้ าเงาะมี
ปริมาณของแข็งทั้งหมดท่ีละลายได้สูงขึ้น ซึ่งจากตารางพบว่า ความหนาของวุ้นเซลลูโลสในน้ าเงาะที่
มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ 14 องศาบริกซ์ มีความหนามากกว่าในน้ าเงาะที่มีปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดท่ีละลายได้ในระดับอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาการหมัก 14 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) ส าหรับวุ้นเซลลูโลสที่ผลิตได้จากการใช้ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ 14 องศาบริกซ์ 
ที่ระยะการหมักต่างๆ พบว่า ความหนาของวุ้นเซลลูโลสเพ่ิมขึ้น โดยวันที่  14 ของการหมัก วุ้น
เซลลูโลสมีความหนามากที่สุดมีค่า 1.13±0.09 เซนติเมตร แต่มีค่าใกล้เคียงกับวันที่ 12 ของการหมัก 
ที่มีความหนาของวุ้นเซลลูโลสอยู่ที่ 1.08±0.04 เซนติเมตร โดยมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) กับการหมักไว้ 14 วัน ซึ่งจากผลการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jung et 

ตัวอย่างที่ 16 ผลและวิจารณ์ผล 

เว้น 1 บรรทัด  
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al. (1999) ที่รายงานว่า ความหนาของวุ้นจะแปรผันตรงกับปริมาณของน้ าตาล ถ้ามีปริมาณของ
น้ าตาลมากเกินไปจะส่งผลต่อการน าสารอาหารเข้าสู่เซลล์  
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สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการทดลองที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดในสูตรอาหารเลี้ยง          
ปลายี่สกเทศที่แตกต่างกัน 5 ระดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 60 วัน พบว่า อัตราการรอดตายเฉลี่ยของ
ปลายี่สกเทศมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตร
อาหารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายสูง
ที่สุ ด และพบว่าน้ าหนักเ พ่ิมเฉลี่ ย  ความยาวเ พ่ิมเฉลี่ย  และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ ย                       
ของปลายี่สกเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่าสูตรอาหารที่มีการ
ใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ปลายี่สกเทศมีน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย ความ
ยาวเพ่ิมเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกับปลายี่สกเทศที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหาร
ที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และยัง
พบว่าสูตรอาหารที่มีการใช้ผักกระฉูดบดแห้งทดแทนร าละเอียดที่ระดับ 0 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ผล
การทดลองทางด้านน้ าหนักเพ่ิมเฉลี่ย ความยาวเพ่ิมเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย และอัตราการ
รอดตายเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัตว์น้ าชนิดอ่ืน ที่เป็นสัตว์น้ ากินพืช เช่น ปลาแรด 
ปลาไน ปลานวลจันทร์เทศและปลาจีน เป็นต้น หรือน าพืชชนิดอ่ืน มาเป็นวัตถุดิบทดแทนในอาหาร
สัตว์น้ า เพ่ือน ามาศึกษาการลดต้นทุนในการเลี้ยง นอกจากนี้ยังเป็นการก าจัดศัตรูพืชในท้องถิ่นได้อีก
ด้วย 
 2. การเก็บผักกระฉูดไปเป็นส่วนผสมในอาหาร ควรเก็บในส่วนที่เป็นยอดของผักกระฉูด 
เพราะเป็นส่วนที่อ่อน และง่ายต่อการน าไปผลิตเป็นอาหาร ถ้าใช้ในส่วนของล าต้นจะท าให้วัตถุดิบ      
จับตัวกันได้ไม่ดี และมีผลท าให้อาหารคงสภาพในน้ าได้ไม่นาน 
 3. การเลือกพันธุ์ปลาที่จะใช้ในการทดลอง ควรเลือกจากแหล่งพ่อแม่พันธุ์ที่น่าเชื่อถือ      
ปลอดเชื้อโรค เพ่ือป้องกันการสูญเสียขณะการเตรียมอนุบาลปลาก่อนทดลอง 

ตัวอย่างที่ 17 สรุปผลการทดลอง 

เว้น 1 บรรทัด  
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ภาคผนวก 

ตัวอย่างที่ 19 ภาคผนวก 

18 ตัวหนา 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์          
   การควบคุมหนอนผักกาด ในเวลาที่ 12 ชั่วโมง 
Source of 
variation 

df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F F.05   F.01 

Treatment 6 67561.90 11260.32 45.47 2.42 3.47 
Ex.Error 35 8666.67 247.62    
Total 41 76228.57 1859.23    
 
ตารางภาคผนวกที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์     
 การควบคุมหนอนผักกาด ในเวลาที่ 24 ชั่วโมง 
Source of 
variation 

df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F F.05   F.01 

Treatment 6 56533.33 9422.22 41.22 2.42 3.47 
Ex.Error 35 8000 228.57    
Total 41 64533.33 1573.98    
 
ตารางภาคผนวกที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ของเปอร์เซ็นต์    
  การควบคุมหนอนผักกาด ในเวลาที่ 72 ชั่วโมง 
Source of 
variation 

df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F F.05   F.01 

Treatment 6 48533.33 8088.89 66.35 2.42 3.47 
Ex.Error 35 4266.67 121.90    
Total 41 52800 1287.80    
 

ตัวอย่างที ่20 ตารางภาคผนวก  
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ภาพภาคผนวกที่ 1 ขั้นตอนการผลิตน้ าสละพร้อมดื่ม ก) ปอกเปลือกสละ ข) ท าความสะอาด 
 ค) คว้านน าเมล็ดออก ง) ชั่งน้ าหนักเนื้อสละ จ) ปั่นเนื้อสละ ฉ) ปรับความหวาน 
 ช) บรรจุลงขวด ซ) ท าให้เย็น 
 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช 
ซ 

ตัวอย่างที่ 21 ภาพภาคผนวก  
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